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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
ОТ 12 МАЙ 2015 Г.

за създаване на Съвет за интелигентен растеж
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава Съвет за интелигентен
растеж като консултативен орган към Министерския съвет, наричан по-нататък „съвета“, който определя насоките на развитие
на тематичните области на икономиката,
визията, стратегическите цели, координира и
мониторира изпълнението на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация на
България 2014 – 2020 г. (ИСИС).
Чл. 2. Съветът:
1. определя приоритетите в сферата на
образованието, науката, иновациите, информационните и комуникационните технологии;
2. координира изпълнението на ИСИС;
3. разглежда годишни доклади за изпълнение на ИСИС съгласно мониторинговия
механизъм;
4. предлага промени в приоритетните технологични области на ИСИС, ако е необходимо;
предложението за промяна/допълнение се
внася от водещото ведомство, в чиито правомощия е разглежданият въпрос;
5. приема набор от дейности за осигуряване
изпълнението на ИСИС на базата на тригодишната бюджетна прогноза и програми на Комитетите за наблюдение на всяко от водещите
ведомства и в съответствие с предложенията
на бизнеса, научните и академичните среди,
които да залегнат в бюджетната прогноза за
следващата бюджетна година;
6. координира политиките по управление
на функциите на Националния иновационен
фонд и на Фонд „Научни изследвания“.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
(2) Председател на съвета е министърпредседателят на Република България.
(3) Членове на съвета са министрите или
техни заместници на водещите ведомства,
отговорни за формиране на политиката в
областта на образованието и науката, индустриалните иновации, информационните
и комуникационните технологии и иновациите в земеделието – Министерството на
образованието и науката, Министерството на
икономиката, Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Министерството на земеделието и храните,
както и четирима представители на индустрията – авторитетни представители на бизнеса
от приоритетните технологични сектори на
икономиката, и четирима представители на
научните и академичните среди.

(4) Поименният състав на съвета се определя със заповед на министър-председателя
на Република България по предложение на
министъра на икономиката, който провежда
консултации със заинтересованите страни. В
заповедта се определят заместник министърпредседателят и заместник-министрите, които
участват в работата на съвета като заместници съответно на министър-председателя и
на министрите.
Чл. 4. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на шест месеца.
(2) Поне веднъж годишно съветът провежда едно открито заседание, на което се
канят широк кръг представители на бизнеса,
работодателските организации, браншовите
организации, изследователските, научните,
академичните организации и други заинтересовани страни.
(3) Председат ел я т на съвета оп редел я
дневния ред и датата на следващото заседание въз основа на направени предложения от
членовете на съвета на предходното заседание.
Материалите за заседанията задължително
включват проект на решение и мотиви за
всеки от разглежданите въпроси.
(4) Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на секретариата
на съвета най-малко 7 дни преди датата на
заседанието.
Чл. 5. (1) Извънредни заседания на съвета
се провеждат по предложение на председателя на съвета или по искане на повече от
половината от членовете му.
(2) Дневният ред и материалите за извънредните заседания се подготвят от лицата,
иницииращи провеждането им, и се изпращат
до секретариата за разглеждане на съответното заседание не по-късно от два работни
дни преди провеждането му.
Чл. 6. (1) Заседанията на съвета се провеждат, ако на тях присъстват две трети от
членовете му.
(2) Участието на членовете в дейността на
съвета е лично. При обективна невъзможност
да участват в заседанията на съвета членовете
му се представляват от изрично упълномощени
за това длъжностни лица.
(3) При необходимост съветът може да
създава работни групи по конкретни въпроси,
свързани с непосредственото изпълнение на
функциите му. Членовете на работните групи
могат да не са членове на съвета.
Чл. 7. (1) Съветът приема решения с консенсус.
(2) Към протокола от заседанието членовете
на съвета могат да приложат особено мнение
по приетите решения.
(3) Протоколът от заседанието се подготвя
от протоколист от състава на секретариата
на съвета, подписва се от председателя на
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съвета и се изпраща от секретариата на членовете му в двудневен срок от провеждането
на заседанието.
Чл. 8. (1) В началото на всяко заседание
председателят на съвета или определен от него
член докладва за изпълнението на решенията
от предходното заседание.
(2) На всек и шест месеца на редовно
заседание съветът отчита изпълнението на
взетите решения.
Чл. 9. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. насрочва заседанията, определя дневния
ред и ръководи заседанията на съвета;
3. информира Министерския съвет за решенията на съвета и предлага приемането на
съответните актове на правителството;
4. организира и контролира изпълнението
на решенията и на становищата на съвета.
(2) При отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от заместник министър-председателя, определен в заповедта по
чл. 3, ал. 4.
Чл. 10. Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет осъществява
административното и организационно-техническото обслужване на съвета.
Чл. 11. Секретариатът на съвета:
1. организира подготовката и провеждането
на заседанията на съвета;
2. определ я протоколист за водене на
протоколите от редовните и извънредните
заседания на съвета;
3. изготвя протоколите от заседанията на
съвета;
4. съхранява протоколите от заседанията
и придружаващите ги материали;
5. подпомага председателя на съвета в
неговата работа;
6. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя на съвета.
Чл. 12. (1) В Министерството на икономиката се създава оперативно звено, което
подпомага секретариата по чл. 11 и изпълнява
оперативни и експертни задачи, свързани с
изпълнението на ИСИС.
(2) Поименният състав на оперативното
звено се определя със заповед на министъра
на икономиката.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 21 и чл. 22а, ал. 1 от Закона за
администрацията.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3258
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117
ОТ 12 МАЙ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. в общ размер до
37 608 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2015 г. за финансиране изграждането на
приоритетен инфраструктурен проект „АМ
„Хемус“, у частък „Белокопитово – Каспичан“ и на пътен възел „Белокопитово“ – до
29 000 000 лв.;
2. по бюджета на община Момчилград
за финансиране на обект „Реконструкция на
водопреносната мрежа на водоснабдителна
система „Карамфил – Звездел“, община Момчилград – ІІ етап“ – 8 108 000 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за финансиране на теренни
археологически проучвания и реставрация на
обекти – 500 000 лв., както следва:
а) за консервация и реставрация на обект
„Голямата базилика“ в охранителната зона на
археологическия резерват „Ранносредновековен град Плиска“ – 267 700 лв.;
б) за теренни археологически проучвания,
разчистване и теренна консервация на четири
обекта в археологическия резерват „Ранносредновековен град Плиска“ и на обект „Аязмото“
в „Голямата базилика“ – 232 300 лв.
(2) Средствата по чл. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2015 г.
(3) Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 1 се предоставят по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2015 г., както следва:
1. 10 000 000 лв. – след влизането в сила
на постановлението;
2. 19 000 000 лв. – на базата на фактически
извършените разходи.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика за
поддържане, модернизация и изграждане на
техническата инфраструкт у ра, свързана с
подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси
и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на културата за 2015 г. по
„Политика в областта на опазване на движи-
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мото и недвижимото културно наследство“,
бюджетна програма „Опазване и представяне
на движимото културно наследство и визуалните изкуства“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 3 да извършат
п роизт и чащ и те п ромени по съо т вет ни те
бюджети за 2015 г. и да уведомят министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на община Момчилград с
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 регионалното
развитие и благоустройството, министъра на
културата и на кмета на община Момчилград.
§ 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
3259

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118
ОТ 14 МАЙ 2015 Г.

за откриване на институти в структурата на
Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Открива Институт по българистика в
структурата на Великотърновски университет
„Св. св. Кирил и Методий“.
Чл. 2. Открива Институт за перспективни
научни изследвания в структурата на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3352
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
ОТ 14 МАЙ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за д ъ л г осроч н и т е кома н д и ровк и в ч у ж
бина, приета с Постановление № 252 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от
2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80
и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г.,
бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г.,
бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г.
и бр. 13, 62 и 82 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 думите „както и“ се заличават,
накрая се поставя точка и запетая и се добавя
„и на представител на Народното събрание
на Република България към Европейския
парламент“.
§ 2. В глава трета се създава раздел V с
чл. 52:
„Раздел V
Дългосрочно командироване на представител
на Народното събрание на Република България
към Европейския парламент
Чл. 52. (1) Представителят на Народното събрание на Република България към
Европейския парламент се командирова от
председателя на Народното събрание на Република България при условията и по реда
на глава втора.
(2) Командировъчните пари се определят
по базисен размер съгласно приложение № 1
и съобразно длъжността съгласно приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 и се изплащат при
условията и по реда на чл. 16.“
§ 3. В приложение № 2 към чл. 15, ал. 1,
в пореден № 1, колона 3 след думите „Военнослужещ с висше офицерско звание/цивилен служител от МО, структура на пряко
подчинение на министъра на отбраната или
БА в щаб/орган на международна организация“ се поставя точка и запетая и се добавя „представител на Народното събрание
на Република България към Европейския
парламент“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3353
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
ОТ 14 МАЙ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 5 500 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. за
обезпечаване изпълнението на предстоящите за
сключване договори за осигуряване на служителите на министерството, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.,
както следва:
1. по „Политика в областта на защитата
на националната сигурност, противодействие
на престъпността и опазване на обществения
ред“, бюджетна програма „Противодействие
на тежката и конвенционалната престъпност и
опазване на обществения ред“ – 4 130 000 лв.;
2. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защита на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 1 370 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. (1) Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна
администрация и министър на вътрешните
работи да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2015 г. и да уведоми министъра на
финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от ал. 1 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 заместник министър-председателя
по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи.
§ 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
3354
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121
ОТ 15 МАЙ 2015 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на областните администрации, приет с Пос
тановление № 121 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78,
83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40,
48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5,
85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., бр. 21,
34, 60, 62 и 67 от 2012 г., бр. 27, 62, 74 и 88 от
2013 г. и бр. 23 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към
първостепенния разпоредител с бюджетни
кредити по бюджета на Министерския съвет“
се заменят с „второстепенен разпоредител с
бюджет към първостепенния разпоредител с
бюджет по бюджета на Министерския съвет“.
§ 2. Приложения № 1, 3, 10, 14, 15, 16, 18,
19, 20, 23 и 25 към чл. 8, ал. 2 се изменят така:
„Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
министрация на област Благоевград и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
2
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Главен секретар
1
Обща администрация
9
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
9
Специализирана администрация
19
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“
19
Обща численост на персонала в областната
администрация
32

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
мин истрация на област Варна и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
2
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Главен секретар
1
Обща администрация
14
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
14
Специализирана администрация
25
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“
25
Обща численост на персонала в областната
администрация
43
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Приложение № 10
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
министрация на област Кюстендил и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
2
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Главен секретар
1
Обща администрация
8
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обсл у ж ва не, фи на нси и у п ра влен ие на
собствеността“
8
Специализирана администрация
14
в т.ч.:
дирекция „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна собственост“
14
Обща численост на персонала в областната
администрация
26

Приложение № 14
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
мин истрация на област Перник и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
6
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обс л у ж ва не, фи на нси и у п ра в лен ие на
собствеността“
6
Специализирана администрация
14
в т.ч.:
дирекция „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна собственост“
14
Обща численост на персонала в областната
администрация
25

Приложение № 15
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
мин истрация на област Плевен и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
9
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
9

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол, регио
нално развитие и държавна собственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

15
15
29

Приложение № 16
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
министрация на област Пловдив и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
2
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Главен секретар
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
15
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обсл у ж ва не, фи на нси и у п ра влен ие на
собствеността“
15
Специализирана администрация
27
в т.ч.:
дирекция „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна собственост“
27
Обща численост на персонала в областната
администрация
47

Приложение № 18
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
мин истрация на област Русе и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
11
в т.ч.:
д и р ек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
11
Специализирана администрация
18
в т.ч.:
дирекция „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна собственост“
18
Обща численост на персонала в областната администрация
34

Приложение № 19
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
министрация на област Силистра и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
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Заместник областни управители
Служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
ди рек ц и я „А дм инист рат ивен кон т рол,
регион а лно развитие и държавна собственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

2
1
1
7

7
16

16
28

Приложение № 20
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
мин истрация на област Сливен и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
7
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
7
Специализирана администрация
14
в т.ч.:
ди рек ц и я „А дминист рат ивен кон т рол,
регион а лно развитие и държавна собственост“
14
Обща численост на персонала в областната
администрация
26

Приложение № 23
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
министрация на Софийска област и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Служител за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Обща администрация
15
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
15
Специализирана администрация
28
в т.ч.:
дирек ци я „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна собственост“
28
Обща численост на персонала в областната
администрация
48

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Приложение № 25
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната ад
министрация на област Търговище и на нейните
административни звена
Областен управител
1
Политически кабинет
2
в т.ч.:
Заместник областни управители
2
Главен секретар
1
Обща администрация
9
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“
9
Специализирана администрация
16
в т.ч.:
дирек ци я „А дминист ративен конт рол,
регионално развитие и държавна собственост“
16
Обща численост на персонала в областната
администрация
29“.

Заключителна разпоредба
§ 3. В Постановление № 212 на Министерския съвет от 1993 г. за организиране
на денонощно дежурство за оповестяване
при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни
производствени аварии (обн., ДВ, бр. 98 от
1993 г.; изм., бр. 43 от 1994 г., бр. 29 от 1996 г.,
бр. 18 от 1998 г. и бр. 100 от 2005 г.), в чл. 2,
ал. 2 думите „от 5 души“ се заменят с „от
до 5 души“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3370

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-532
от 12 май 2015 г.

за условията и реда за използване на авто
матизирани технически средства и системи
за контрол на правилата за движение по
пътищата
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол
на правилата за движение по пътищата.
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Чл. 2. Стационарните и мобилните АТСС
заснемат статични изображения във вид на
снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, с данни за установените
нарушения на правилата за движение.
Чл. 3. За установените от АТСС нарушения
на правилата за движение по пътищата се
издават електронни фишове чрез използване
на автоматизирана информационна система.
Раздел ІІ
Условия за използване на автоматизирани
технически средства и системи
Чл. 4. За осъществяване на контрол на
движението по пътищата се използват АТСС,
одобрени по реда на Закона за измерванията,
притежаващи удостоверение за одобрен тип
средство за измерване и преминали първоначална или последваща проверка от Българския институт по метрология или от лица,
оправомощени от председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор.
Чл. 5. (1) Всяко автоматизирано техническо
средство и система за контрол на правилата
за движение и изготвените статични изображения във вид на снимков материал и/или
динамични изображения – видеозаписи, притежават уникален идентификационен номер.
(2) Данните за нарушенията, заснети с
АТСС, се събират, анализират и съхраняват
в локална компютърна конфигурация, локален сървър на местно ниво или в централен
сървър на национално ниво.
Раздел ІІІ
Ред за използване на автоматизирани техни
чески средства и системи
Чл. 6. (1) Автоматизираните технически
средства и системи се използват съгласно
инструкцията на производителя.
(2) Местата за контрол с АТСС се определят въз основа на анализ съобразно следните
показатели:
1. основни причини за настъпване на пътнотранспортните произшествия (ПТП);
2. честота на настъпване на ПТП и извършваните нарушения на правилата за движение
по вид, време и място;
3. участъците с концентрация на ПТП;
4. интензивност на пътното движение и
характерни участъци с уязвими участници в
движението;
5. оценка на ефективността на контролната
дейност в часове.
(3) Органи на местната и изпълнителната
власт, гражданите и други заинтересовани
институции или организации могат да предлагат места за контрол, които да бъдат взети
предвид след анализ по ал. 2.
Чл. 7. (1) Местата за контрол с мобилни
и стационарни автоматизирани технически
средства и системи се обозначават с пътен
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знак Е24 и се оповестяват чрез средствата за
масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните
работи.
(2) Пътният знак Е24 се поставя преди
мястото за контрол във всяка посока на
сработване на автоматизираните технически
средства и системи. При указване на мястото
на контрол с преносим пътен знак Е24 разположението му се документира със снимка.
(3) Под пътен знак Е24 се поставя допълнителна табела Т2, указваща дължината на
контролирания участък, в случаите, когато
се осъществява контрол:
1. на няколко места за контрол, разположени в един участък;
2. във време на движение.
Чл. 8. При контрол на въведено с пътен
знак ограничение на скоростта мястото за
разполагане на АТСС се определя така, че
измерителят му да сработва след навлизане на
превозното средство в зоната с ограничение
на скоростта.
Чл. 9. (1) За осъществяване на контрол
с АТСС служителят позиционира служебен
автомобил или мотоциклет или временно
разполага АТСС на участък от пътя и насочва
уреда в контролираната посока.
(2) Служителят включва автоматизираното
техническо средство или система и извършва
необходимите първоначални настройки за
започване на автоматизирания контрол и
поставя начало на работния процес.
(3) По време на измерване на скоростта
от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането
на уреда или да осъществява регулиране и
подпомагане на движението, както и контрол
за спазване правилата за движение.
(4) След изтичане на времето за контрол
сл у ж и т ел я т изк л юч ва а вт омат изи ра но т о
техническо средство или система, като информацията със запаметените от уреда данни
се съхранява в локална компютърна конфигурация или локален сървър за издаване на
административни документи във връзка с
установените нарушения, което се отразява
в протокола по чл. 10.
Чл. 10. (1) За всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол
съгласно приложението.
(2) Протоколът по ал. 1 се попълва при
всяка смяна на мястото/участъка за контрол,
като при контрол във време на движение с
мобилно АТСС се отбелязва началото и краят
на контролирания участък.
(3) При работа с временно разположени на
участък от пътя автоматизирани технически
средства и системи за контрол на скоростта
протоколът се попълва за всяко място за
контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда.
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Чл. 11. (1) За измерване на скоростта от
мобилно АТСС се използват служебни автомобили или мотоциклети, движещи се в
пътнотранспортния поток или работещи на
място за контрол.
(2) В случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите се спират намясто и се
предприемат действия за реализиране на
административнонаказателната отговорност
за извършеното нарушение. За нарушения,
установени с мобилни АТСС във време на
движение, електронни фишове не се издават.
(3) При контрол на скоростта с мобилно
АТСС във време на движение върху заснетите
изображения освен данните за извършеното
нарушение уредът отразява и скоростта на
служебния автомобил или мотоциклет.
Чл. 12. Стационарните автоматизирани
технически средства или системи, прикрепени към земята, се обслужват периодично от
служител за:
1. сваляне на заснетите изображения с данни
за установените нарушения на правилата за
движение в случаите, когато няма изградена
преносна среда между АТСС и съответната
структура на МВР;
2. осигуряване на условия за непрекъсната
работа на АТСС.
Раздел ІV
Съхранение и отчет на автоматизираните
технически средства и системи и на данните
с информация от тях
Чл. 13. Директорът на всяка областна
дирекция на Министерството на вътрешните
работи (ОДМВР) определя служител, който:
1. води на отчет автоматизираните технически средства и системи в съответната
ОДМВР и в районните управления в ОДМВР;
2. води дневник за всяко автоматизирано
техническо средство и система, в който се отразява техническото състояние, извършените
първоначална и последващи метрологични
проверки, както и предоставя и получава
уредите за/от ремонт;
3. съхранява протоколите по чл. 10.
Чл. 14. Директорът на Главна дирекция
„Национална полиция“ (ГДНП) по предложение на началника на отдел „Пътна полиция“
при ГДНП:
1. разпределя автоматизираните техничес
ки средства и системи съобразно нуждите и
ефективността от използването им;
2. предлага за въвеждане в експлоатация
нови видове АТСС на база анализ необходимостта от конкретен вид, както и съвременните
тенденции в тази насока;
3. определя минимален брой часове за контрол с АТСС въз основа анализ на настъпилите
ПТП на територията на съответната ОДМВР.
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Чл. 15. (1) При използването на АТСС
началниците на структурните звена, осъществяващи контрол на пътното движение в
ОДМВР, организират и контролират:
1. обучението на състава за работа с АТСС
и тяхното ефективно и законосъобразно използване;
2. правилната техническа експлоатация
на автоматизираните технически средства и
системи;
3. отчета и архивирането на информацията от средствата за измерване на хартиен и
магнитен носител;
4. насочеността на контролната дейност в
часове на база настъпили ПТП по вид, място
и време;
5. съответствието меж ду установените
нарушения и наложените административни
наказания и изготвят месечна справка, която
съдържа:
а) броя и номерата на АТСС от всеки вид,
както и тяхната изправност;
б) броя на часовете за контрол, установените нарушения за всяко техническо средство
поотделно и съставените административни
документи.
(2) Началниците на структурните звена,
осъществяващи контрол на пътното движение
в ОДМВР, планират използването на мобилни
АТСС за контрол по часове ежемесечно.
Чл. 16. (1) Данните за нарушенията се
съхраняват до приключване на административнонаказателната преписка във формата и
вида, изготвен от АТСС. При необходимост
същите могат да се отпечатват.
(2) Информацията по ал. 1 се събира, съхранява и анализира от определени със заповед
на директора на ОДМВР служители и чрез
автоматизирана информационна система се
използва за целите на административнонаказателния процес.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя
като отпечатано статично изображение във
вид на снимков материал с уникален идентификационен номер по искане на органи
на съдебната власт и на лица, участващи в
административния процес.
(4) Директорът на ОДМВР или определено
от него лице осъществява контрол за правилното съхранение и използване на данните от
АТСС.
Чл. 17. Специализирана административна
дирекция „Комуникационни и информационни
системи“ – МВР осигурява правата на достъп,
контролира използването на компютърните
конфигурации, сървъри и достъпа до тях,
както и до съхраняваната информация от автоматизирани технически средства и системи.
Заключителна разпоредба
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 165, ал. 3 от Закона за движението по
пътищата.
Министър:
Румяна Бъчварова
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Приложение
към чл. 10, ал. 1

Приложение № 1 към чл.10
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ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-533
от 12 май 2015 г.

за условията и реда за носене на служебно
оръжие от държавните служители в Минис
терството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за носене на служебно оръжие
от държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.).
Чл. 2. (1) Право да носят служебно оръжие
имат само държавните служители, които са
преминали курс на обучение по стрелкова
подготовка и инструктаж за боравене с конкретната система стрелково оръжие, която
им е зачислена.
(2) Обучението по ал. 1 се организира и
провежда от Академията на МВР, дирекция
„Човешк и ресу рси“ и ръководителите на
структури по чл. 37 ЗМВР.
(3) Държавните служители удостоверяват
правото си да носят служебно оръжие със
служебната си карта.
Чл. 3. (1) Служителите на МВР са длъжни
да съхраняват и да пазят от противозаконно
отнемане, загубване, повреждане или унищожаване зачисленото им служебно оръжие.
(2) При ползване на законоустановен отпуск
или при пътуване извън страната, когато не са
налице необходимите условия за съхраняване
и опазване на служебното оръжие, то се предава за временно съхранение на длъжностното
лице, което го е зачислило на служителя.
(3) При загубване или противозаконно
отнемане на зачисленото му огнестрелно
оръжие и боеприпаси служителят незабавно
уведомява ръководителя на структурата, а при
невъзможност уведомяването се извършва чрез
оперативно дежурната част. В срок 5 работни
дни от установяване на събитието служителят
уведомява и писмено ръководителя на структурата чрез прекия си началник.
Раздел II
Ред и условия за носене на служебно оръжие
Ч л. 4. Държавни т е сл у ж и т ели в МВР
изпълняват служебните си задължения със
зачисленото им служебно оръжие.
Чл. 5. (1) Пистолетите и револверите се
носят в кобур по тялото.
(2) Кобурът трябва да осигурява бърз достъп до ръкохватката на оръжието от стрелящата ръка, бързото му изваждане, скритото
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носене (за неносещите униформено облекло)
и да изключва случайното му изпадане. При
възможност могат да се използват кобури с
предпазни заключващи механизми (допълнителни устройства за задържане), които да
затрудняват ваденето на оръжието от нападател при близък контакт.
(3) Кобурът не трябва да позволява достъп
до спусъка при прибрано оръжие. Вътрешната му страна не бива да премества лоста на
предпазителя при поставяне или изваждане
на пистолета.
(4) Служителите, изпълняващи служебните си задължения на мотоциклети и коне,
при конструктивна възможност закрепват
посредством пистолетен ремък служебното
си оръжие към колана с цел предотвратяване
евентуалното му изпадане и загубване.
(5) Забранява се оставянето на служебно
оръжие без надзор.
Чл. 6. Забранява се откритото носене на
служебно оръжие от служители, неносещи
униформено облекло, освен ако това не се
налага за изпълнението на конкретно служебно задължение.
Чл. 7. Допуска се носенето на служебно
оръжие с патрон в патронника на цевта,
ако това е необходимо за изпълнението на
конкретно служебно задължение.
Чл. 8. (1) Забранява се преотстъпването
на служебно оръжие освен в случаите на
неизбежна отбрана и крайна необходимост.
(2) Алинея 1 не се прилага за Специализирания отряд за борба с тероризма при изпълнение на специални операции. Редът за
носене на служебно оръжие в тези случаи се
определя със заповед на командира на отряда.
Чл. 9. Забранява се носенето и употребата на служебно оръжие и боеприпаси след
употреба на алкохол или други упойващи
вещества и медикаменти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 151, ал. 7 ЗМВР.
§ 2. С тази инструкция се отменя Инструкция № Із-37 от 2012 г. за условията и реда за
носене на служебно оръжие от държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 7 от 2012 г.; доп., бр. 97
от 2013 г.).
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар
на МВР и ръководителите на структурите по
чл. 37 ЗМВР.
Министър:
Румяна Бъчварова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-4
от 9 април 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора
на НИНКН с вх. № 33-00-105 от 5.03.2015 г. и
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 1 на протокол
№ 54 от 16.03.2015 г., назначен със Заповед № РД09-32 от 21.01.2015 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Отменям т. 2 от Заповед № РД-9Р-0001 от
18.01.2011 г.
2. Определям режими за опазване на единичната археологическа недвижима културна ценност
„Рудник за добив на злато от късната бронзова
епоха“, разположен в м. Ада тепе, землище на
с. Овчари, община Крумовград, област Кърджали,
с категория „национално значение“, както следва:
2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
2.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност съвпадат с полигони, определени в координатна система 1970 г. с координатни точки
в координатния регистър, както следва:
Подобект 1: площ 4635 кв. м

Подобект 2: площ 10 987,5 кв. м
Y

X

9435695.269

4523981.672

9435695.388

4523995.432

9435691.286

4524004.355

9435685.521

4524014.402

9435683.946

4524025.524

9435679.018

4524035.564

9435676.578

4524043.361

9435676.645

4524051.136

9435679.296

4524067.776

9435686.021

4524072.161

9435688.586

4524078.804

9435707.041

4524086.420

9435711.220

4524086.384

9435726.976

4524071.807

9435730.031

4524038.455

9435742.530

4524033.904

9435751.570

4524016.052

9435752.252

4523998.273

9435746.257

4523981.662

9435743.472

4523977.124

9435751.282

4523982.730

Y

X

9435764.693

4523987.057

9435444.972

4524035.372

9435785.397

4523964.661

9435453.320

4524034.189

9435795.359

4523956.799

9435464.167

4524031.873

4435805.341

4523951.159

9435475.003

4524028.446

9435812.777

4523941.097

9435477.520

4524029.535

9435810.879

4523932.175

9435520.195

4524034.719

9435835.979

4523917.569

9435531.877

4524032.396

9435838.457

4523914.216

9435546.057

4524028.941

9435835.864

4523904.240

9435574.907

4524014.786

9435.814.978

4523905.532

9435534.729

4524008.313

9435805.803

4523907.832

9435527.709

4523991.018

9435795.773

4523907.919

9435518.709

4523975.252

9435780.747

4523910.271

9435499.317

4523977.677

9435771.563

4523911.461

9435488.768

4523977.228

9435764.915

4523915.962

9435477.057

4523976.219

9435757.433

4523916.856

9435472.091

4523981.817

9435471.293

4523986.267

9435465.462

4523988.539

9435746.558
4523932.409
Подобект 3: площ 751,2 кв. м
Y

X

9435457.200

4523999.719

9435838.600

4523637.104

9435456.374

4524000.837

9435837.043

4523680.989

9435448.122

4524013.128

9435842.304

4523682.018

9435445.779

4524032.033

9435843.102

4523677.567
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Y

9435852.979

X
4523659.709

9435854.631

4523657.473

9435862.923

4523649.625

9435861.981

4523637.414

9435861.338
4523633.632
2.1.2. Определям териториалния обхват, описан
в посочените в т. 2.1.1 граници на недвижимата
културна ценност, които включват отдел 600 и
отдел 601 по ЛУП от 2008 г. на ДГС – Крумовград,
с площ 16 373,7 м 2 .
2.1.3. Границите на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съвпадат с полигони, определени в координатна система 1970 г.
с координатни точки в координатния регистър,
както следва:
Y

X

9435260.000

4524090.000

9435960.000

4524090.000

9435960.000

4523616.037

9435836.175

4523634.946

9435830.076

4523787.418

9435806.027

4523842.997

9435744.649

4523930.775

9435684.646

4523988.409

9435629.026

4524020.974

9435536.516

4524006.068

9435528.000

4523985.095

9435519.961

4523972.576

9435499.230

4523975.169

9435476.468

4523973.907

9435458.390

4523973.238

9435420.146

4523971.482

9435403.719

4523965.267

9435389.528

4523940.000

9435260.000
4523940.000
2.1.4. Определям териториалния обхват на охранителната зона, описан в посочените в т. 2.1.3
граници, които включват отдел 600 и отдел 601
по ЛУП от 2008 г. на ДГС – Крумовград, с обща
площ 118 816,6 м 2 .
2.2. Определям предписания за опазване на:
2.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за актуализация на режимите за опазване на „Рудник
за добив на злато от късната бронзова епоха“,
разположен в м. Ада тепе, землище на с. Овчари,
община Крумовград, област Кърджали, отразено
в протокол от междуведомствена комисия от
10.02.2015 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-15
от 9.02.2015 г. на министъра на културата.
2.2.2. Tериторията на охранителната зона
на недви ж имата култ у рна ценност съгласно
предложение на НИНКН за актуализация на
режимите за опазване на „Рудник за добив на
злато от късната бронзова епоха“, разположен в

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

м. Ада тепе, землище на с. Овчари, община Крумовград, област Кърджали, отразено в протокол
от междуведомствена комисия от 10.02.2015 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-15 от 9.02.2015 г.
на министъра на културата.
3. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
4. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 2 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 2.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез публичния регистър по чл. 60 ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3296

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-5
от 17 април 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора на
НИНКН с вх. № 33-00-441 от 18.09.2014 г., становище на Специализирания експертен съвет по
чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 50
от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г. и изменение на Заповед № РД9К-176 от 21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от
5.09.2014 г. на министъра на културата, и писмо с
вх. № 08-00-243 от 25.03.2015 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-строителна недвижима културна ценност на обект
„Раннохристиянска базилика „Джанавар тепе“ с
категория „национално значение“, обявен в „Държавен вестник“, бр. 16 от 1968 г., както следва:
2. Групова археологическа недвижима културна ценност „Раннохристиянски манастир в м.
Джанавара край Варна“, община Варна, област
Варна, с категория „национално значение“.
3. Определям режимите за опазване на груповата археологическа недвижима културна ценност,
както следва:
3.1. Териториа лни ят обхват на гру повата
археологическа недвижима културна ценност е
определен с полигон ABCD, заснет геодезически
в координатна система 1970 г.:
т. A: Х – 4682982.882; У – 9637045.726;
т. B: Х – 4682995.778; У – 9637145.399;
т. C: Х – 4682914.456; У – 9637155.921;
т. D: Х – 4682901.559; У – 9637056.249.
3.1.1. Граници на груповата археологическа
недвижима културна ценност:
– от юг – южната граница на полигона – страна АС;
– от север – северната граница на полигона – страна BD;
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– от изток – източната граница на полигона – страна CD;
– от запад – западната граница на полигона – страна АВ.
3.1.2. Определям териториалния обхват, определен с описаните в т. 3.1.1 граници на груповата
археологическа недвижима културна ценност,
които включват отдел 289, изцяло подотдел 11
и части от подотдели „б“, „ж“ и 9 по ЛУП от
2007 г. и представляват част от имот с идентификатор № 10135.5203.7 по кадастрална карта, с
площ 8,241 дка.
3.1.3. Определям границите на охранителната
зона на груповата археологическа недвижима
културна ценност за охрана на панорамата и
културния пейзаж:
– от юг – южните граници на отдел 289, от
изток на запад – по границата между отдели
289 и 290 и по северната граница на отдел 289,
подотдел 15;
– от север – северната граница на отдел 289,
подотдел „б“;
– от изток – източната граница на отдел 289,
подотдел „б“ до западната граница на подотдел 7;
– от запад – западната граница на отдел 289,
подотдел „б“ до източната граница на подотдел 14.
3.1.4. Определям териториалния обхват на
охранителната зона за охрана на панорамата
и културния пейзаж, определен с описаните в
т. 3.1.3 граници, които включват отдел 289, части
от подотдели „б“, „е“, „ж“, 8 и 9 по ЛУП от 2007 г.
и представляват част от имот с идентификатор
№ 10135.5203.7 по кадастрална карта. Имотите
са държавна частна собственост, попадащи в
устройствена зона за гори без възможност за
промяна на предназначението – „Г“.
3.1.5. Определям границите на охранителната
зона на груповата археологическа недвижима
културна ценност – обслужваща зона:
– от юг, от север, от изток, от запад – границите на отдел 290, подотдел 6 по ЛУП от 2007 г.,
представляващ част от имот с идентификатор
№ 10135.5203.7 по кадастрална карта.
3.1.6. Определям териториалния обхват на охранителната зона – обслужваща зона, определен
с описаните в т. 3.1.5 граници, които включват
отдел 290, подотдел 6. Имотите са държавна
частна собственост, попадащи в устройствена
зона за гори без възможност за промяна на
предназначението – „Г“, с площ 2 дка.
3.2. Променям предписанията за опазване на:
3.2.1. Tериторията на груповата археологическа
недвижима културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режимите
за опазване на „Раннохристиянски манастир в м.
Джанавара край Варна“, община Варна, област
Варна, отразени в протокол от междуведомствена
комисия от 9.05.2013 г. в изпълнение на Заповед
№ РД-9К-67 от 26.04.2013 г. на министъра на
културата.
3.2.2. Tериторията на охранителната зона на
груповата археологическа недвижима културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
определяне на режимите за опазване на „Раннохристиянски манастир в м. Джанавара край
Варна“, община Варна, област Варна, отразени
в протокол от междуведомствена комисия от
9.05.2013 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-67
от 26.04.2013 г. на министъра на културата.
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4. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
5. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 2 и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване се съхраняват в
Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез публичния регистър по чл. 60 ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3297

За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-6
от 17 април 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора
на НИНКН с вх. № 33-00-441 от 18.09.2014 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 3 на протокол
№ 50 от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД9К-150 от 1.11.2013 г. и изменение на Заповед
№ РД-9К-176 от 21.12.2013 г. и Заповед № РД-09742 от 5.09.2014 г. на министъра на културата,
и писмо с вх. № 08-00-243 от 25.03.2015 г. на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-строителна недвижима културна ценност на обект
„Средновековен манастир в м. Караач теке“ с
категория „местно значение“, обявен в „Държавен
вестник“, бр. 16 от 1968 г., както следва:
2. Групова археологическа недвижима културна ценност „Манастирски комплекс в м. Караач
теке“, община Варна, област Варна, с категория
„национално значение“.
3. Определям режимите за опазване на груповата археологическа недвижима културна ценност,
както следва:
3.1. Териториален обхват на груповата археологическа недвижима културна ценност:
3.1.1. Граници на груповата археологическа
недвижима културна ценност:
– от юг – южните граници на имоти № 618,
620, 621 и 559;
– от север – северната граница на имот № 560;
– от изток – източната граница на имоти
№ 560, 617 и 618;
– от запад – западната граница на имот № 560.
3.1.2. Оп редел я м т ери т ориа л н и я обх ват,
определен с описаните в т. 3.1.1 граници на
груповата археологическа недвижима културна
ценност, които включват имоти с идентификатори № 10135.3505.559, 10135.3505.560, 10135.3505.617,
10135.3505.618, 10135.3505.619, 10135.3505.620 и
10135.3505.621 от квартал 45 по плана за улична
регулация на селищно образувание Сълзица, с
площ 10,200 дка.
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3.1.3. Определям границите на охранителната
зона на груповата археологическа недвижима
културна ценност:
– о т юг – юж н и т е г ра н и ц и на и мо т и с
идентификатори № 10135.3505.557, 10135.3505.558,
10135.3505.622, 10135.3505.632, 10135.3505.633 и
10135.3505.634;
– от север – северните граници на имоти с
идентификатори № 10135.3505.843, 10135.3505.895,
10135.3505.896, 10135.3505.897 и 10135.3505.591;
– от изток – източните граници на имоти с
идентификатори № 10135.3505.593, 10135.3505.608,
10135.3505.609, 10135.3505.616 и 10135.3505.615;
– от запад – западната граница на имот с
идентификатор № 10135.3505.561.
3.1.4. Определям териториалния обхват на
охранителната зона, определен с описаните в
т. 3.1.3 граници, които включват имоти с идентификатори № 10135.3505.843, 10135.3505.895,
10135.3505.896, 10135.3505.897 и 10135.3505.591
от квартал 42 по плана за улична регулация на
селищно образувание Сълзица, имоти с идентификатори № 10135.3505.593, 10135.3505.608,
10135.3505.609, 10135.3505.616 и 10135.3505.615 от
квартал 45 по плана за улична регулация на
селищно образувание Сълзица, имот с № 9543
(тупик) по плана за улична регулация на селищно образувание Сълзица, съвпадащ с имот
с идентификатор № 10135.3505.1143, и имоти с
идентификатори № 10135.3505.557, 10135.3505.558,
10135.3505.622, 10135.3505.632, 10135.3505.633 и
10135.3505.634 от квартал 46 по плана за улична
регулация на селищно образувание Сълзица
и имот с идентификатор № 10135.3505.561 от
квартал 45 по плана за улична регулация на
селищно образу вание Сълзица. Имотите са
публична държавна собственост, попадащи в
строителните граници на гр. Варна съгласно
одобрения ОУП за града, в бивше селищно образувание Сълзица – устройствена зона „Жм2“,
с площ 21,299 дка.
3.2. Променям предписанията за опазване на:
3.2.1. Tериторията на груповата археологическа
недвижима културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режимите за
опазване на „Манастирски комплекс в м. Караач
теке“, община Варна, област Варна, отразени
в протокол от междуведомствена комисия от
9.05.2013 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-67
от 26.04.2013 г. на министъра на културата.
3.2.2. Tериторията на охранителната зона на
груповата археологическа недвижима културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
определяне на режимите за опазване на „Манастирски комплекс в м. Караач теке“, община
Варна, област Варна, отразени в протокол от
междуведомствена комисия от 9.05.2013 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-67 от 26.04.2013 г.
на министъра на културата.
4. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
5. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 2 и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване се съхраняват в
Националния документален архивен фонд на
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Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез публичния регистър по чл. 60 ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

3298

За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-7
от 17 април 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 2 и ал. 2 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-441 от 18.09.2014 г., становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН,
отразено в т. 7 на протокол № 50 от 16.09.2014 г.,
назначен със Заповед № РД-9К-150 от 1.11.2013 г. и
изменение на Заповед № РД-9К-176 от 21.12.2013 г.
и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г. на министъра на културата, и писмо с вх. № 08-00-243 от
25.03.2015 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството нареждам:
1. Предоставям статут на групова археологическа недвижима културна ценност с категория
„национално значение“ на обект „Трети Варненски
енеолитен некропол“, гр. Варна, област Варна.
2. Определям режимите за опазване на груповата археологическа недвижима културна ценност,
както следва:
2.1. Териториален обхват на груповата археологическа недвижима културна ценност:
2.1.1. Граници на груповата археологическа
недвижима културна ценност:
– от югоизток – югоизточните граници на
квартали 160, 155, 156 и 159;
– от югозапад – югозападните граници на
квартали 159, 167, 166 и 165;
– от север – северните граници на квартали
с номера 165, 162, 161 и 160 по ЗРП на гр. Варна.
2.1.2. Определям териториалния обхват, определен с описаните в т. 2.1.1 граници на груповата
археологическа недвижима културна ценност,
които включват квартали с № 160, 161, 155, 156,
159, 167, 166, 163, 162 и 165 по ЗРП на гр. Варна,
заключени между улиците Хан Тервел, Григорий Цамблак, Тодор Влайков, източния край на
ул. Константин Доганов, Антон Страшимиров и
Филип Тотю, с площ 36,995 дка.
2.1.3. Определям границите на охранителната
зона на груповата археологическа недвижима
културна ценност:
– от юг – бул. Христо Ботев и ул. Девня;
– от север – ул. Сава от пресечката с ул. Майор Минчо Димитриев на изток и по ул. Средна
гора до пресичането є с ул. Акад. Методи Попов;
– от изток – по улици Акад. Методи Попов
от пресечката є с ул. Средна гора, по Радецки,
Кракра до пресичането с бул. Христо Ботев;
– от запад – от пресичането на ул. Майор
Минчо Димитриев с ул. Сава в южна посока
по ул. Майор Минчо Димитриев и ул. Христо
Македонски в южна посока през ската до пресичането с ул. Девня.
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2.1.4. Определям териториалния обхват на охранителната зона, определен с описаните в т. 2.1.3
граници, които включват кварталите, заключени
между улиците Акад. Методи Попов, Радецки,
Кракра, бул. Христо Ботев, ул. Девня, ул. Христо Македонски, ул. Майор Минчо Димитриев,
ул. Сава и ул. Средна гора, с площ 307,871 дка.
2.2. Променям предписанията за опазване на:
2.2.1. Tериторията на груповата археологическа
недвижима културна ценност съгласно предложение на НИНКН за определяне на режимите
за опазване на „Трети Варненски енеолитен
некропол“, гр. Варна, област Варна, отразени
в протокол от междуведомствена комисия от
22.05.2013 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-76
от 10.05.2013 г. на министъра на културата.
2.2.2. Tериторията на охранителната зона на
груповата археологическа недвижима културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
определяне на режимите за опазване на „Трети
Варненски енеолитен некропол“, гр. Варна, област
Варна, отразени в протокол от междуведомствена
комисия от 22.05.2013 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-76 от 10.05.2013 г. на министъра на
културата.
3. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
4. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване се съхраняват в
Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез публичния регистър по чл. 60 ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Б. Банов
3299

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1736
от 17 април 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 № 543 от 24.07.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 10.06.2015 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 УПИ V-1029 (за трафопост и
обществено обслужване), кв. 22, София, м. Ж.к.
Левски – Зона В, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 7500 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 8.06.2015 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
3181

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 117
от 30 април 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 външно електроснабдяване на УПИ ІІ-006212 – производствени
и складови дейности, който съответства на имот
№ 006214 от КВС, местност Тировете, землище
с. Оризари, приет с Решение № 42, протокол № 5
от 15.04.2015 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
3222
РЕШЕНИЕ № 134
от 30 април 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
електроснабдяване, водоснабдяване, пътна връзка за УПИ 021120 – съхранение и преработка
на селскостопанска продукция и съхранение на
селскостопанска техника, приет с Решение № 51,
протокол № 1 от 2015 г. на ЕСУТ при Община
„Родопи“, Пловдив, в землището на с. Крумово,
местност Станимашки път.
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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
3223
РЕШЕНИЕ № 135
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.) Общинският съвет
„Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: Кабелно захранване на УПИ: 43.723 – жилищно строителство, в
землището на с. Марково, местност Захаридево,
представляващ земеделска земя за процедура по
промяна на предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
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
3224
РЕШЕНИЕ № 136
от 30 април 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 на ел. кабел
1 kV и на водопровод за УПИ 12.368 – за овцеферма, в землището на с. Първенец, местност Герена.
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
3225
РЕШЕНИЕ № 137
от 30 април 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 външно
електрозахранване на УПИ I-009061 – жилищно
застрояване, II-009061 – жилищно застрояване, в
землището на с. Белащица, местност Арманица,
приет с Решение № 1, протокол № 1 от 2015 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
3226
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РЕШЕНИЕ № 138
от 30 април 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
електроснабдяване и водоснабдяване за УПИ
002332 – жилищно строителство, в землището
на с. Дедово, местност Блато.
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
3227
РЕШЕНИЕ № 139
от 30 април 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
електроснабдяване и водоснабдяване за УПИ
002354 – движение и транспорт, приет с Решение № 37, протокол № 16 от 2014 г. на ЕСУТ
при община „Родопи“, Пловдив, в землището на
с. Дедово, местност Топила.
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
3228

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1358
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 63427.2.1628.4.24, представляващ
магазин за цветя с площ 49,46 кв. м, намиращ се
в Русе, ул. П. Д. Петков 10, вх. 2, ет. 0, съгласно
АОС № 7389/6.02.2015 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 72 400 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 7000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
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3. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6, за 150 лв.,
заплатени в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000,
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация в срок до
15 работни дни считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе на 23-тия работен
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната
зала на Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

3169

Председател:
В. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 1359
от 23 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на двуетажна масивна
обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2,
със застроена площ 44 кв. м, предмет на АОС
№ 7388/5.02.2015 г., заедно с отстъпеното право
на строеж с обща площ 110 кв. м, намираща се
на пл. Д-р Мустаков, Русе.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 80 150 лв.
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2.2. Стъпка на наддаване – 7000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 3000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
3. Тръжната документация се закупува в Центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6, за 150 лв.
и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД,
клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000,
банков код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация – в срок до
15 работни дни считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе на 24-ия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на Община Русе, пл. Свобода 6, ет. 3.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

3170

Председател:
В. Пенчев

18. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Дюлина махала – 2“, разположена в землищата
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на с. Железино и с. Нова ливада, община Ивайловград, област Хасково, и описана със следните
координати в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4530000

9460000

2.

4530000

9460650

3.

4529233

9460510

4.

4529315

9460128

5.

4529340

9460041

6.

4529455

9459705

7.

4529490

9459640

8.

4529680

9459765

9.
4529725
9460100
3260
19. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Летница“, разположена в землищата на
с. Летница и с. Прекръсте, община Драгоман, и
с. Букоровци, община Годеч, Софийска област,
описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4633584

8468555

2.

4633325

8469728

3.

4632544

8469569

4.
4632800
8468399
3261
53. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 във връзка с
чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „в“, чл. 143, ал. 1, чл. 144,
ал. 1 – 3 ЗУТ е издал на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-25 от
12.05.2015 г. за обект: „Рехабилитация на железен
път от км 2+935 (НС № 1 в гара Захарна фабрика)
до км 7+342 с дължина 4407 м в междугарието
Захарна фабрика – Горна баня, и среден ремонт
на стрелки № 1 и № 3 в гара Захарна фабрика и
стрелки № 2 и № 4 в гара Горна баня по 5-а жп
линия“, на територията на гр. София, райони „Овча
купел“, „Красна поляна“ и „Илинден“, Столична
община, област София-град. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3335
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-30 от
14.05.2015 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-36 от 25.07.2011 г. (ДВ, бр. 58 от
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2011 г.) за обект: АМ „Марица“ ЛОТ 2 участък
„Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км
70+620 – основно трасе, в обхвата на действащите
подробни устройствени планове – парцеларни
планове, одобрени със заповеди № РД-02-14-1536
от 18.07.2011 г. и № РД-02-15-51 от 7.05.2014 г., и
завършените отчуждителни процедури, както
следва: 1. Селскостопански път при км 37+590;
2. Селскостопански път при км 38+100; 3. Селскостопански път при км 281+890 по път I-5; 4.
Селскостопански път при км 41+440; 5. Селскостопански път при км 43+780; 6. Селскостопански
път при км 44+900; 7. Селскостопански път при км
49+360; 8. Селскостопански път на км 50+700; 9.
Селскостопански път при км 52+940, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената
заповед за допълване на разрешение за строеж
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
3361
15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата е издадено
Разрешение за строеж № РС-31 от 15.05.2015 г. за
обект: Северна скоростна тангента – участъци от
км 0+000 до км 1+260, от км 5+180 до км 5+810
и от км 6+820 до км 8+470, изключващ мост над
р. Перловска на км 7+540, в обхвата на действащия подробен устройствен план – парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-14-2374 от
24.09.2012 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, за обект:
Северна скоростна тангента от км 0+000 до км
2+250, от км 4+560 до км 14+200,50 и от км 14+820
до км 16+400 (идентичен с км 16+540) – основно
трасе, извън урегулираните територии, одобрени с Решение № 545 на Столичния общински
съвет от 29.07.2009 г., Заповед № РД-50-09-196 от
27.06.1989 г. на Столичния народен съвет и Заповед № РД-50-09-251 от 13.09.1989 г. на Столичния
народен съвет и в обхвата на завършените отчуждителни процедури. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
3362
16. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 8 и чл. 145,
ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед № РС-29 от
14.05.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-36 от 25.07.2011 г. (ДВ, бр. 58 от 2011 г.) за
обект: АМ „Марица“ ЛОТ 2 участък „Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км 70+620 – основно трасе, в обхвата на действащия подробен
устройствен план – парцеларен план, одобрен със
Заповед № РД-02-15-51 от 7.05.2014 г., и безвъз-
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мездно прехвърлените на държавата общински
имоти съгласно Решение № 1650 от 26.03.2015 г. на
Общинския съвет – Димитровград, със следната
забележка за „Реконструкция на съоръжения за
напояване, отводнителни мероприятия, противофилтрационни мероприятия и високи води на
язовир „Крепост“, засегнати от строителството на
п.в. „Димитровград“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед за
допълване на разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването є.
3363
76. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение
№ 37 от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за
отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за обект:
„Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград–Свиленград,
Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на
железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+600 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително
гарите Димитровград и Симеоновград и всички
гари и спирки между тях с приблизителна дължина на железния път 36 км)“, съгласно влязъл
в сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-91 на министъра на регионалното
развитие от 23.06.2014 г., съобщава на Галина
Костадинова Жекова, наследник на Костадин
Грозев Тилев, собственик на имот 513033, намиращ се в землището на Симеоновград, община
Симеоновград, област Хасково, че с цитираното
решение се отчуждават 1,248 дка от имот 513033
с обща площ 4,001 дка. Решението може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3323
77. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 37 от
23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димит
ровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+600 в
междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между тях
с приблизителна дължина на железния път 36 км)“
съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен
със Заповед № РД-02-15-91 на министъра на регионалното развитие от 23.06.2014 г., съобщава
на Антон Атанасов Донков и Жулиета Иванова
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Стоянова, наследници на Дончо Атанасов Донков,
собственици на имот 505007, намиращ се в землището на Симеоновград, община Симеоновград,
област Хасково, че с цитираното решение се отчуждават 0,495 дка от имот 505007 с обща площ
1,600 дка. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3324
78. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 37
от 23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1:
Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от
км 231+600 в междугарието Ябълково – Димит
ровград до км 266+000 в междугарието Симеоновг рад – Харманли, вк лючително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях с приблизителна дължина на железния път 36 км)“, съгласно влязъл
в сила парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-15-91 на министъра на регионалното
развитие от 23.06.2014 г., съобщава на наследниците на Господин Янчев Попов, собственици
на имот 505009, намиращ се в землището на
Симеоновград, община Симеоновград, област
Хасково, че с цитираното решение се отчуждават
0,162 дка от имот 505009 с обща площ 1,502 дка.
Решението може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
3325
79. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 37 от
23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димит
ровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+600 в
междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между
тях с приблизителна дължина на железния път
36 км)“, съгласно влязъл в сила парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-15-91 на министъра на регионалното развитие от 23.06.2014 г.,
съобщава на Виктория Иванова Атанасова, наследник на Андон Ставрев Андонов, собственик
на имот 514004, намиращ се в землището на
Симеоновград, община Симеоновград, област
Хасково, че с цитираното решение се отчуждават
0,915 дка от имот 514004 с обща площ 4,700 дка.
Решението може да се обжалва пред Върховния
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административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
3326
80. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 37 от
23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+600 в
междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между тях с
приблизителна дължина на железния път 36 км)“,
съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен
със Заповед № РД-02-15-91 на министъра на регионалното развитие от 23.06.2014 г., съобщава на
Цветана Петрова Атанасова и Петя Христозова
Жекова, наследници на Жеко Атанасов Радев,
собственици на имот 507015, намиращ се в землището на Симеоновград, община Симеоновград,
област Хасково, че с цитираното решение се отчуждават 0,941 дка от имот 507015 с обща площ
2,837 дка. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3327
81. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 37 от
23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+600 в
междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между
тях с приблизителна дължина на железния път
36 км)“, съгласно влязъл в сила парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-15-91 на министъра на регионалното развитие от 23.06.2014 г.,
съобщава на наследниците на Тоню Станков
Господинов, собственици на имот 511006, намиращ се в землището на Симеоновград, община
Симеоновград, област Хасково, че с цитираното
решение се отчуждават 1,385 дка от имот 511006 с
обща площ 16 дка. Решението може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на заинтересуваните
лица по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
3328
82. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 37 от
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23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+600 в
междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между
тях с приблизителна дължина на железния път
36 км)“, съгласно влязъл в сила парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-15-91 на министъра
на регионалното развитие от 23.06.2014 г., съобщава на наследниците на Атанас Пенев Петков,
собственици на имот 505010, намиращ се в землището на Симеоновград, община Симеоновград,
област Хасково, че с цитираното решение се
отчуждават 0,102 дка от имот 505010 с обща площ
1,400 дка. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му на заинтересуваните лица по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3329
83. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от Решение № 37 от
23.01.2015 г. на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+600 в
междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли, включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между
тях с приблизителна дължина на железния път
36 км)“, съгласно влязъл в сила парцеларен план,
одобрен със Заповед № РД-02-15-91 на министъра
на регионалното развитие от 23.06.2014 г., съобщава на Димитър Иванов Даскалов, собственик
на имоти 507010, 511004, 511022 и 514001, намиращи се в землището на Симеоновград, община
Симеоновград, област Хасково, че с цитираното
решение се отчуждават 0,136 дка от имот 507010,
с обща площ 1,700 дка, 0,159 дка от имот 511004, с
обща площ 8,500 дка, 1,237 дка от имот 511022, с
обща площ 5,500 дка, и 0,983 дка от имот 514001,
с обща площ 5,800 дка. Решението може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
3330
8 . – А г ен ц и я „Път на и нфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
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на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Петър Иванов
Гальов за постановяването на Решение № 326
на Министерския съвет от 11.05.2015 г., с което
е отчуждена част от имот № 313.79, намиращ се
в землището на гр. Дупница, община Дупница,
област Кюстендил. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
3301
8а. – А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Епраксия, Георги, Иван
Мих. Велини за постановяването на Решение № 326
на Министерския съвет от 11.05.2015 г., с което
е отчуждена част от имоти № 319.37 и № 319.40,
намиращи се в землището на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
3302
8б. – А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имот № 794.16 за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част
от посочения имот, намиращ се в землището на
гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3303
8в. – А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
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до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имот № 794.17 за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част
от посочения имот, намиращ се в землището на
гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3304
8г. – А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имот № 794.18 за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част
от посочения имот, намиращ се в землището на
гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3305
8д. – А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имот № 794.20 за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част
от посочения имот, намиращ се в землището на
гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3306
8е. – А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
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от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имот № 803.13 за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част
от посочения имот, намиращ се в землището на
гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3307
8ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имот № 803.14 за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част
от посочения имот, намиращ се в землището на
гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3308
8з. – А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имот № 803.15 за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част
от посочения имот, намиращ се в землището на
гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3309
8и. – А генция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на минист ъра на региона лното
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развитие и благоустройството П У П – ПП в
у част ъци от к м 322+0 0 0 до к м 325+50 0, от
км 328+800 до км 330+000, от км 341+060 до
км 341+200, от км 350+340 до км 359+483,52 и
изместване на трасето на автомагистралата в
участъка от км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собствениците на
имот № 803.16 за постановяването на Решение
№ 326 на Министерския съвет от 11.05.2015 г.,
с което е отчуждена част от посочения имот,
намиращ се в землището на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
3310
8й. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на минист ъра на региона лното
развитие и благоустройството П У П – ПП в
у част ъци от к м 322+0 0 0 до к м 325+50 0, от
км 328+800 до км 330+000, от км 341+060 до
км 341+200, от км 350+340 до км 359+483,52 и
изместване на трасето на автомагистралата в
участъка от км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собствениците на
имот № 324.33 за постановяването на Решение
№ 326 на Министерския съвет от 11.05.2015 г.,
с което е отчуждена част от посочения имот,
намиращ се в землището на гр. Дупница, община Дупница, област Кюстендил. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
3311
8к. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имот № 53.168 за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част
от посочения имот, намиращ се в землището на
гр. Джерман, община Дупница, област Кюстендил. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3312
8л. – А генция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
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от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имот № 0.74 за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част
от посочения имот, намиращ се в землището
на гр. Бело поле, община Благоевград, област
Благоевград. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“.
3313
8м. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Борис Николов Шарков
за постановяването на Решение № 326 на Министерския съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена
част от имот № 76.10, намиращ се в землището
на гр. Кочериново, община Кочериново, област
Кюстендил. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
на това обявление в „Държавен вестник“.
3314
8н. – А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Сотир Иванов Манов
за постановяването на Решение № 326 на Министерския съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена
част от имоти № 0.187 и № 23.66, намиращи се в
землището на с. Зелен дол, община Благоевград,
област Благоевград. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
3315
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8о. – А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на Славе Стоицов Георгиев, наследник
на Стоица Георгиев Иванов, за постановяването
на Решение № 326 на Министерския съвет от
11.05.2015 г., с което е отчуждена част от имоти
№ 23.96 и № 23.98, намиращи се в землището на
с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
това обявление в „Държавен вестник“.
3316
8п. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000.00 до км 359+483.52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоян К. Сливарски, наследник на Коле
Иванчев Манов, за постановяването на Решение
№ 326 на Министерския съвет от 11.05.2015 г.,
с което е отчуждена част от имот № 1.137, намиращ се в землището на с. Бараково, община
Кочериново, област Кюстендил. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
3317
8р. – А генция „Пътна инфрастру кту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван К. Сливарски, наследник на Коле
Иванчев Манов, за постановяването на Решение
№ 326 на Министерския съвет от 11.05.2015 г.,
с което е отчуждена част от имот № 1.137, намиращ се в землището на с. Бараково, община
Кочериново, област Кюстендил. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
3318
8с. – А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лиляна К. Сливарска, наследник на Коле
Иванчев Манов, за постановяването на Решение
№ 326 на Министерския съвет от 11.05.2015 г.,
с което е отчуждена част от имот № 1.137, намиращ се в землището на с. Бараково, община
Кочериново, област Кюстендил. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
3319
8т. – А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Вуковски и Мария Г. Вуковска,
наследници на Коле Иванчев Манов, за постановяването на Решение № 326 на Министерския
съвет от 11.05.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 1.137, намиращ се в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3320
8у. – А генция „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Струма“ – ЛОТ 2, „Дупница – Благоевград“
от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение
на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от
29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци
от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200,
от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване
на трасето на автомагистралата в участъка от
км 330+000 до км 332+960, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Вергиния Христова Ситнилска, наследник
на Атанас Иванов Ситнилски, за постановяването
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на Решение № 326 на Министерския съвет от
11.05.2015 г., с което е отчуждена част от имот
№ 1.170, намиращ се в землището на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
3321
18. – Военномедицинската академия, София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научната
специалност „Ортопедия и травматология“ – един.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурса и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече информация – Учебно-научен отдел: 9225130.
3221
35. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност
доцент, висше училище, за цивилен служител
в катедра „Езикова подготовка“ в област на
висше образование „Хуманитарни науки“ по
професионално направление „Филология“, научна
специалност „Общо и сравнително езикознание
(Приложна лингвистика)“, учебна дисциплина
„Английски език“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в училището, тел. 552-230, 552-243,
632-015, в. 16704, и на сайта на училището: www.
naval-acad.bg.
3245
56. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника; учебна дисциплина „Комуникационни
вериги“ към Факултета по електроника, катедра
„Комуникационна техника и технологии“ – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
3333
244. – Частното висше училище „Колеж по
туризъм“ – Благоевград, на основание решение
на академичния съвет от 4.04.2015 г. и в съответствие с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и
атестирането на академичния състав на Колежа по
туризъм и раздел ІІ, чл. 18 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурс за редовен професор в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.9.
„Туризъм“, научна специалност „Икономика и
управление по отрасли (Управление на туристическите дестинации)“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи за кандидатстване се подават в ректората на
колежа, Благоевград, ул. Брегалница 2 (бивше І
ОУ), тел. за връзка: 073/83 56 26.
3334
60. – Театралният колеж „Любен Гройс“ –
София, обявява конкурс за доценти по: професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство, специалност: „Актьорство за драматичен
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театър“ – един; професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство, специалност:
„Актьорство за драматичен театър“, за нуждите
на учебната дисциплина „Сценична реч“ – един;
професор по професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство за нуждите на учебната
дисциплина: „Костюмография и грим в театъра,
киното и модния дизайн“ – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на Театрален колеж „Любен Гройс“ – София 1504, бул.
Евлоги Георгиев 169 (срещу Консерваторията),
ет. 2, тел. 02/428-11-03 – Учебен отдел.
3278
218. – Институтът по растителни генетични
ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската ака деми я – Софи я, обявява
конкурс за академичната длъжност професор в
професионално направление „Растениевъдство“
6.1. по научна специалност „Зеленчукопроизводство“, ш. 040116 – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – „Човешки ресурси“, тел. 032/62-90-26.
3246
269. – Регионалният исторически музей – Стара Загора, обявява конкурс за академичната
длъжност доцент по научната специалност 05.03.06
„История на България“ (Военна и военнополитическа история) от област на висшето образование
„Хуманитарни науки“ по професионално направление 2.2. „История и археология“ за нуждите на
Регионалния исторически музей – Стара Загора,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи: в деловодството
на Регионалния исторически музей – Стара Загора, бул. Руски 6, тел. 042/919 206.
3257
23. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището на
гр. Брегово, община Брегово, които са в Службата
по геодезия, картография и кадастър. 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 – Видин.
3230
24. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Перник, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Радомир, община Радомир, които са в
Службата по геодезия, картография и кадастър.
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 – Перник.
3231
40. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през април 2015 г. са продадени следните обекти:
1. УПИ I, кв. 18, м. Обеля, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“,
ведно със сграда – битов комбинат, София, кв.
Обеля, ул. 3-та, обособена част от капитала на
общинско дружество „Лозана“ – ЕАД, продадени
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на „КУУЛ Сървисиз“ – ЕООД, представлявано
от Петър Юлиев Думанов, за 172 000 лв.; на
основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС върху 46,83%
от достигната на търга цена е начислен 20%
ДДС в размер 16 109,52 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 188 109,52 лв., изплатени
изцяло от купувача; 2. УПИ III – общ., кв. 312Д,
м. Красно село – Плавателен канал, ул. Пчела
4, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Красно село“, София, продаден на СД
„Бокал – С – Боков и сие“, представлявано от
Бойко Ангелов Калчунков, за 773 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20%
ДДС в размер 154 600 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 927 600 лв., изплатени
изцяло от купувача; 3. УПИ V-543, кв. 49В, м. Зона
В-17, бул. Ген. Н. Столетов, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“, София,
продаден на „Лагра“ – ЕООД, представлявано
от Красимир Богомилов Луканов, за 135 000 лв.;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20%
ДДС в размер 27 000 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 162 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; 4. помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4358.228.12.1), ж.к. Люлин 9, до бл. 907,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, София, продадено на „Аделаида“ – ООД, представлявано от Иван Стойнов
Вакарелов за 51 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 5. помещение до трафопост – самостоятелен обект в сграда с пл. № 458 в УПИ I,
кв. 46, ж.к. Иван Вазов, до бл. 38, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“, София, продадено на Костадин Димитров
Костадинов за 5400 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС); 6. поземлен имот с идентификатор
68134.1108.8 и построените в него 2 броя сгради с
идентификатори № 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2,
кв. 14, ул. Сирма войвода 16, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“,
София, продаден на „Фалкон бест“ – ЕООД,
представлявано от Георги Йорданов Чаев, за
230 000 лв.; на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС
върху 15,64% от достигната на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 7194, 40 лв.; продажната
цена на обекта с ДДС е в размер 237 194,40 лв.,
изплатени изцяло от купувача; 7. помещение до
трафопост, ж.к. Слатина, до бл. 19, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“,
София, продадено на Цветан Стефанов Стефанов за 47 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
ЗДДС); 8. ПИ с идентификатор 68134.4400.2888,
част от автобусно поделение „Република“, м.
Територии, прилежащи на Околовръстен път
и бул. Сливница, заедно с построените в него
сгради, ул. Околовръстен път 788, обособена част
от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД, продаден
на „Княжево сървиз“ – ООД, представлявано от
Васил Методиев Драгомиров, за 2 150 000 лв.; на
основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС върху 50,06% от
достигната на търга цена е начислен 20% ДДС в
размер 215 258 лв.; продажната цена на обекта с
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ДДС е в размер 2 365 258 лв., изплатени изцяло
от купувача; 9. помещение – самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4091.0.5.61, ж.к.
Младост – 2 ч., бл. 210, вх. 2 (Б), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
София, продадено на Костадин Славчев Златинов за 45 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
ЗДДС); 10. помещение – самостоятелен обект в
сграда с пл. № 760 в УПИ I, кв. 8, ж.к. Света
Троица, до бл. 145В, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Илинден“, София,
продадено на Румяна Иванова Великова за
18 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3277
377. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена Заповед за
отчуждаване № СО15-РД-40-19 от 23.03.2015 г.
на кмета на Столична община (на основание
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 1 ЗОС) на ПИ с проектен идентификатор
68134.2822.2602 (незастроен), с площ 212 кв. м,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2822.575. Липсват данни за собственика на посочения имот, попадащ в улица и в
обект: Главен канализационен колектор ІІ – по
ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо, съгласно
влязъл в сила ПУП на м. Модерно предградие,
одобрен със Заповед № РД-50-337 от 23.06.1997 г. и
Заповед № РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на главния
архитект на София.
3264
378. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена Заповед за
отчуждаване № СО15-РД-40-18 от 23.03.2015 г.
на кмета на Столична община (на основание
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25,
ал. 1 ЗОС) на ПИ с проектен идентификатор
68134.2822.2604 (застроен), с площ 173 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор
68134.2822.577. Липсват данни за собственика на
посочения имот, попадащ в улица и в обект: Главен канализационен колектор ІІ – по ул. Стефан
Дуньов до бул. Връх Манчо, съгласно влязъл в
сила ПУП на м. Модерно предградие, одобрен
със Заповед № РД-50-337 от 23.06.1997 г. и Заповед № РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на главния
архитект на София.
3265
379. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава, че е издадена Заповед за
отчуждаване № СО15-РД-40-16 от 23.03.2015 г. на
кмета на Столична община (на основание чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС)
на ПИ с проектен идентификатор 68134.2824.3576 с
площ 24 кв. м, представляващ реална част от ПИ
с идентификатор 68134.2824.1712. Липсват данни за
собственика на посочения имот, попадащ в улица
и в обект: Главен канализационен колектор ІІ – по
ул. Стефан Дуньов до бул. Връх Манчо, съгласно
влязъл в сила ПУП на м. Модерно предградие,
одобрен със Заповед № РД-50-337 от 23.06.1997 г. и
Заповед № РД-09-50-414 от 23.07.1998 г. на главния
архитект на София.
3266
124. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
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за трасе на довеждащ водопровод от каптажи
„Караманица – 2“ и „Караманица – 3“ до каптаж
„Усипа“, община Банско, област Благоевград.
Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на общинската администрация – Банско. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3253
371. – Община Белово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ
ПУП – ПЗР на: кв. 1, кв. 2, кв. 5, кв. 8А, кв.
8Б, кв. 8В, кв. 8Г, кв. 18 и кв. 20 с изменение
на ИПРЗ от 1971 г. и ПУП – ПУР от 2008 г. на
курорт Чаира в землище с. Сестримо, община
Белово, изготвен съгласно техническо задание
към ПУП – ПЗР, прието с Решение № 782 от
30.01.2015 г. на ОС – Белово, и във връзка с
Решение № 803 от 27.02.2015 г. на ОС – Белово.
Проектът е изложен в Община Белово, ет. 2, стая
12. 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 до
общинската администрация.
3280
372. – Община Белово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект ЧИ
ПУП – ПР на кв. 64 А, кв. 60 Г и кв. 61А – гр. Белово, като: I. За кв. 64А: променят се регулационните граници на УПИ V „За многофункционална
сграда“, и се проектира нова тупикова улица;
проектира се пешеходна зона върху покриване
на р. Яденица; променя се границата на УПИ І
„За автогара, търговия и услуги“ към р. Яденица
съгласно геодезическо заснемане на подпорни
стени; обединяват се УПИ VІ „За търговия и
услуги“ с УПИ VІІ „За озеленяване“ в УПИ VІ
„За озеленяване, търговия и услуги“, включващ
и паркинг с осови точки 173в и 173б по плана на
гр. Белово; ІІ. За кв. 60Г и кв. 61А: променят се
регулационните граници на УПИ V „За трафопост“
и УПИ ІV „За търговия, услуги и озеленяване“, кв.
60Г, съгласно геодезическо заснемане; проектира
се пешеходна зона върху покриване на р. Яденица
между кв. 60Г и кв. 61А по плана на гр. Белово.
Проектът е изложен в общината, ет. 2, стая 12.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
3279
85. – Община гр. Бобов дол, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на
всички заинтересувани лица, че са изработени
помощен план и план на новообразуваните имоти
(ПНИ) по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификационни номера 16242.800.1, 16242.800.3, 16242.800.4,
намиращи се в местност Валога в землището
на с. Горна Козница, община Бобов дол, област
Кюстендил. Плановете са приети с протокол от
20.03.2015 г. от комисия, назначена със Заповед
№ ДС-20-84 от 18.03.2015 г. на областния управител
на област Кюстендил. Възложител на плановете
е Вера Петрова Ушева, наследница на Стефчо
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Ангелов Ушев. Плановете и придружаващата ги
документация се намират в сградата на Община
Бобов дол, стая № 106. На основание чл. 28б, ал.
5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на общината.
3281
44. – Областният управител на област Видин
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че е одобрен инвестиционен проект и е издадено строително разрешение № 001 от
4.05.2015 г. на Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“,
София, за обект: „Развитие на високоскоростен
широколентов достъп в България посредством
изграждането на критична, защитена, сигурна и
надеждна обществена ИКТ инфраструктура“. Обособена позиция № 1: „Проектиране и изграждане
на оптични кабелни трасета в регион Северна
България, трасе Видин – Макреш – Чупрене“.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3252
284. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за външен електропровод, външен водопровод и външен канал за
захранване на поземлен имот № 13005, местност
Кокошката, от землището на с. Мусомища,
ЕКАТТЕ 49432, община Гоце Делчев. Трасето на
електропровода, водопровода и канала преминава
през имот с № 000022 – полски път, публична
общинска собственост, от землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Проектната документация се намира в общинската администрация, гр. Гоце Делчев, стая 104.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.
3282
286. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за външен електропровод, външен водопровод и външен канал за
захранване на обект в поземлен имот № 001006,
местност Горна бара, от землището на с. Лъжница,
ЕКАТТЕ 44416, община Гоце Делчев. Трасето на
електропровода, водопровода и канала преминава
през имот с № 002176 – полски път на община
Гоце Делчев, намиращ се в землището на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Проектната документация се намира в общинската администрация, гр. Гоце Делчев, стая 104.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.
3284
287. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за външен електро-
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провод, външен водопровод и външен канал за
захранване на обект в поземлен имот № 030132,
местност Кръст, от землището на с. Корница,
ЕКАТТЕ 38666, община Гоце Делчев. Трасето на
електропровода, водопровода и канала преминава
през имот с № 029122 – полски път на община
Гоце Делчев, намиращ се в землището на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Проектната документация се намира в общинската администрация, гр. Гоце Делчев, стая 104.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.
3285
830. – Община К юстенди л на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Трасе на подземно ел. захранване за ПИ 80.13,
местност Грамаге, землище на с. Жиленци, община Кюстендил“, от плана на новообразуваните
имоти по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, преминаващо през ПИ
80.76 – полски път, общинска собственост. Възложител на проекта е Георги Григоров Костов.
Проектът и придружаващата го документация се
намират в Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3286
14. – Общ и на Па ве л ба н я на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУ П – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – за
прокарване на трасе на външно ел. захранване
за изграждане на „Семеен хотел с бистро“ в
ПИ 55021.63.887 – урбанизирана територия в
землището на гр. Павел баня, община Павел
баня. Захранването е от ЖР стълб, попадащ в
поземлен имот 55021.501.1457. Трасето преминава
през ПИ 55021.501.2101, който по регистъра на
КК е второстепенна улица – общинска публична
собственост, ПИ 55021.64.686 – местен път – общинска публична собственост, и достига до ПИ
с идентификатор 55021.63.887. Дължината на
трасето на ел. кабела е 298,12 л. м, а площта
на сервитута е 596,02 кв. м. Проектът се намира в Община Павел баня, ул. Освобождение
15, ет. 2, стая № 9, и може да се прегледа от
заинтересованите лица всеки присъствен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат подавани до общинската администрация в 30-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3289
32. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
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техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на пътна връзка в имот с проектен
идентификатор 000276 (част от ПИ 000114), м-ст
Парцелите, представляващ полски път, публична
общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 101061, отреден „За складова
база за промишлени стоки“, местност Чобанка,
з-ще с. Гергевец, община Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
3343

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
при Върховната административна прокуратура
против чл. 8, ал. 1, т. 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа
дейност по наемане на работа, която разпоредба
е приета с Наредбата за изменение и допълнение
на Наредбата за условията и реда за извършване
на посредническа дейност по наемане на работа,
приета с Постановление № 33 на Министерския
съвет от 2010 г., както и против чл. 8, ал. 3, т. 5
от същата наредба, която разпоредба е приета
с Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на
посредническа дейност по наемане на работа,
приета с Постановление № 304 на Министерския
съвет от 2014 г., по което е образувано адм. дело
№ 5390/2015 г. по описа на Върховния административен съд, трето отделение.
3287
Административният съд – Варна, е образувал
адм.д. № 959/2015 г. по описа на ХVІ състав по
жалба от Ангелинка Тодорова Карагяурова за
обявяване на нищожност на Решение № 551-6 от
26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
за одобряване на план за улична регулация на
улици и поземлени имоти за обекти – публична
собственост, на СО Ваялар, СО Траката и СО
Горна Трака в частта му за ПИ № 974. Съдът
указва на заинтересованите лица, че в срок един
месец от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до
Административния съд – Варна, със съдържание
съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.
3244
Административният съд – Пловдив на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
образувано адм.д. № 990/2015 г. на Административния съд – Пловдив, XVII състав, по жалба
на Сдружение на заведенията в България срещу
Наредбата за разполагане и преместване на
обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане
на територията на община Пловдив, приета от
Общинския съвет – Пловдив, в частта є по чл. 8,
ал. 13, чл. 9, ал. 1 в частта „За ползване“, ал. 2 в
частта „За ползване“ и в частта на съюза „и“ и
ал. 3 „За ползване“, чл. 10, ал. 1, изр. 1 в частта
„За ползване“ и изр. 2 в частта „За ползване“ и
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в частта на съюза „и“, чл. 11, ал. 14 и 15, чл. 12,
ал. 2 в частта „и издаването на разрешения за
ползване“, ал. 7 в частта „и разрешението за
ползване“, ал. 11, т. 1, 2, 3, 4 и 5 и ал. 12 в частта
„и разрешение за ползване, чл. 13, т. 5 в частта
„а разрешението за ползване е със срок една
година“, чл. 15, ал. 1 от раздел III „Изисквания
за издаване на разрешения за ползване на общински терен за разполагане на преместваеми
обекти“, както и в частта по чл. 45 от раздел VI
„Контрол и санкции“. Делото е със страни – оспорващ Сдружение на заведенията в България и
ответник Общинският съвет – гр. Пловдив, и е
насрочено за 29.09.2015 г. от 9,30 ч.
3270
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм.д.
№ 2539/2015 г. на ІІ отделение, 22 състав, по подадена жалба от „Веселиново енерджи“ – ЕООД,
представлявано от Искра Николова Чолакова,
срещу Решение № ОУ-8 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР
(сега КЕВР). Делото е насрочено за 26.06.2015 г.
от 9 ч.
3268
Пловдивският районен съд, V бр. състав,
призовава Селвин Треврой Флечър, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 24.06.2015 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр.д. № 3010/2015 г., заведено
от Росица Атанасова Атанасова от Пловдив, за
развод. Ако въпреки публикацията ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
му назначава особен представител.
3269
Пловдивският районен съд, ХІІІ гр. състав,
съобщава на Любчо Благоев Чучулски, роден на
13.05.1961 г., гражданин на Република България,
сега с неизвестен адрес, и на Петю Благоев Чучулски, роден на 19.04.1962 г., гражданин на Република
България, сега с неизвестен адрес, че в едномесечен срок считано от датата на публикацията
следва да се явят в съда и да получат съдебните
книжа като ответници по гр. д. № 18389/2014 г.
на ПРС, ХІІІ гр. състав, заведено от Запряна
Запрянова Чучулска с основание делба, с оглед
депозиране на писмени отговори по чл. 131 ГПК.
Ако въпреки публикацията ответниците не се
явят в съда при разглеждане на делото, съдът ще
им назначи особени представители.
3336
Шуменският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, Шумен (в несъстоятелност),
ЕИК 127029454, за насрочено съдебно заседание за
1.07.2015 г. в 14 ч. по търг. дело № 283/2015 г. по
описа на ШОС, образувано по искане на „Топлофикация – Шумен“ – ЕАД, за отмяна на решения
на събрания на кредиторите от 23.04.2014 г. по
търг. дело № 586/2011 г. по описа на ШОС.
3337

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национален клуб на привържениците на Левски“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 24.06.2015 г. в 18 ч. в София, район „Подуяне“,
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ул. Тодорини кукли 47, ет. 1, зала за пресконференции, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на сдружението за 2013 и 2014 г.
и доклад на счетоводителя – предложение за
решение: ОС приема доклада за дейността на
сдружението за 2013 и 2014 г. и доклада на счетоводителя; 2. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет – предложение
за решение: ОС освобождава от отговорност
членовете на УС за целия период на дейността
им като такива; 3. освобождаване на стария
управителен съвет и избор на нов управителен
съвет на сдружението – предложение за решение:
ОС приема направените предложения за освобождаване на УС и избор на нов управителен
съвет на сдружението; 4. разни – предложение
за решение: ОС приема решения по направените
предложения по точка разни. Управителният
съвет кани всички членове или техни изрично
и писмено упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание
и гласуването по въпросите от предварително
оповестения дневен ред. Всички материали по
провеждане на събранието се намират на разположение на членовете всеки работен ден от
14 до 16 ч. в административния офис на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същата дата в 19 ч. на същия адрес при същия
дневен ред.
3182
Мариа на Д и м и т рова Ча л ъкова-М и ла нова, ликвидатор на Фондация „Образование
и развитие“, Софи я, в л и к ви да ц и я по ф.д.
№ 25/2000 г., на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на фондацията на
25.06.2015 г. в 10 ч. в седалището в София, район
„Средец“, бул. Фритьоф Нансен 9, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на фондацията към 31.12.2014 г.; проект
за решение: приема годишния финансов отчет
на фондацията към 31.12.2014 г.; 2. приемане на
крайния ликвидационен баланс на фондацията
и пояснителния доклад към баланса; проект
за решение: приема крайния ликвидационен
баланс на фондацията и пояснителния доклад
към баланса; 3. приемане на годишния отчет
на ликвидатора на фондацията; проект за решение: приема годишния отчет на ликвидатора на фондацията; 4. приемане на решение за
разпределяне на имуществото на фондацията;
проект за решение: към датата на общото събрание фондацията не разполага с подлежащо
на разпределение имущество; 5. освобождаване
от отговорност на ликвидатора за цялостната
му дейност в това качество; проект за решение:
освобождава от отговорност ликвидатора на
фондацията за цялостната му дейност в това му
качество; 6. вземане на решение за заличаване
на фондацията; проект за решение: взема решение за заличаване на фондацията и възлага
на ликвидатора да подаде надлежно заявление
за заличаване. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 2 от устава
на фондацията събранието ще се проведе на
2.07.2015 г. в 10 ч. на същото място и при същия
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дневен ред. Материалите за събранието са на
разположение на учредителите на посочения
по-горе адрес всеки работен ден от 10 до 17 ч.
3212
1. – Управителният съвет на сдружение „Томас Вайлди Институт Д-р И. Лазаров“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 от
устава свиква общо събрание на сдружението на
30.06.2015 г. в 10 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 127,
ет. 3, ап. 335, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав на сдружението; 2. смяна на адреса
на управление на сдружението; 3. освобождаване
на членове на сдружението и приемане на нови;
4. промяна на наименованието на сдружението;
5. избор на нови управителни органи – председател, управителен съвет; 6. разни. Материалите,
свързани с провеждането на общото събрание, са
на разположение в офиса на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
3184
12. – Управителният съвет на Международната академия за обучение по киберразследвания – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с
решение на управителния съвет от 7.05.2015 г.
свиква общо събрание на учредителите на сдружението или техн и упълномощени представители на
13.07.2015 г. в 16 ч. в София, бул. Арсеналски 115,
ет. 2, ап. 2, при следния дневен ред: 1. годишен
финансов отчет на сдружението; 2. годишен отчет
на дейността на сдружението; 3. създаване и лицензиране на център за професионално обучение;
4. гласуване на предложение за отстраняването
на Сирма Стефанова Атанасова като член на
управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Международна академия за обучение
по киберразследвания“ поради фактическата є
невъзможност да участва активно в дейностите,
упражнявани от организацията; 5. избор на нов
член на УС; 6. промяна на адреса на управление
на сдружението на София 1421, бул. Арсеналски
115, ет. 2, ап. 2; 7. други. Общото събрание се
счита законно, ако присъстват повече от половината от членовете му. В случай че не се явят
необходимият брой членове, на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 17 ч.
на същото място и при същия дневен ред и ще
се счита редовно независимо от броя на явилите
се членове.
3291
1. – Управителният съвет на Българското
затворническо сдружение за рехабилитация,
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 17 от устава на БЗСР свиква общо отчетноизборно събрание на сдружението на 15.07.2015 г.
в 10 ч. в София, бул. Генерал Столетов 21, СЦЗ,
помещение за адвокатско свиждане, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
УС на БЗСР през периода от юни 2012 г. до юли
2015 г.; 2. изменения и допълнения на устава на
БЗСР; 3. приемане на нови членове; 4. избор на
нов състав на УС на БЗСР. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото събрание
ще се проведе в 11 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
3247
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5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към НБУ
„Михаил Лъкатник“ – Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.06.2015 г. в
17,30 ч. в седалището на сдружението в Бургас,
ж.к. Славейков, НБУ „М. Лъкатник“, учителска
стая, при следния дневен ред: 1. годишен отчет
на сдружението за 2014 г.; 2. годишен финансов
отчет за 2014 г.; 3. приемане на проектобюджет
на сдружението за 2015 г.; 4. приемане план за
работа на сдружението за 2015 г.; 5. организиране
на работата на ЛДЦ „Алиса“ – лято 2015 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
3339
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за личностно развитие
и реализация „Златен ключ“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
11.07.2015 г. в 18 ч. в Бургас, ул. Пробуда 74, ет. 1,
ляв, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членове на управителния съвет на сдружение
с нестопанска цел „Ц.Л.Р. „Златен ключ“; 2.
избор на нови членове на управителния съвет
на сдружение с нестопанска цел „Ц.Л.Р. „Златен
ключ“; 3. промяна на наименованието на сдружение с нестопанска цел „Ц.Л.Р. „Златен ключ“;
4. промяна на устава на сдружение с нестопанска
цел „Ц.Л.Р. „Златен ключ“. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред. Материалите за
събранието ще бъдат на разположение на адреса
на управление на сдружението.
3216
8. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развитие на културен туризъм“ – Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 29.06.2015 г. в 14 ч. във Видин,
ул. Цар Александър II № 19 – 21, ет. 1, при следния
дневен ред: взимане на решение за ликвидация
на сдружението. 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.
3183
23. – Управителният съвет на ЛРС „Ловнорибарско сдружение – Никопол“, Никопол, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо събрание на членовете на сдружението
на 25.07.2015 г. в 9 ч. в лекционната зала на НЧ
„Напредък“ – гр. Никопол, при следния дневен
ред: 1. приемане на ловна дружина – с. Сомовит;
2. отчет за дейността на ЛРС за периода на мандата; 3. отчет на КС; 4. избор на нови ръководни
органи; 5. други. Поканват се да присъстват
всички членове на сдружението. Едно лице може
да представлява не повече от двама членове въз
основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
3256
23. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Спортен клуб по плуване
Делфин“ – Пазард ж ик, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 23.06.2015 г. в 18 ч. в сградата на
общинския плувен басейн – Пазарджик, ул. Ва-
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сил Левски 5, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба през 2014 г.; 2. избор на
нов управителен и контролен съвет и промяна в
представителството на сдружението; 3. промени
в устава на сдружението; 4. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. Материалите
за провеждането на общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението
от датата на обнародването на тази покана.
3254
12. – Управителят на сдружение „Добрият
самарянин Пловдив“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 във връзка с чл. 18 от
устава на сдружението свиква годишно общо
събрание (ОС) на 10.07.2015 г. в 10 ч. в сградата
на сдружението на адрес: Пловдив, ул. Мостова
3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението; 2. избиране на управител; 3.
приемане на нови членове на сдружението; 4.
промяна на името на сдружението; 5. приемане
на бюджет за 2015 г.; 6. определяне на членски
внос; 7. програма за дейността. Общото събрание
се счита за законно и може да взима валидни
решения, ако присъстват най-малко 2/3 от всички
членове на сдружението. Ако не се явят нужният
брой членове за наличие на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание
се отлага с 1 час по-късно при същия дневен ред и
се счита за законно, колкото и членове да се явят.
3255
11. – Управителният съвет на фондация „Ракитово“ – Ракитово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.06.2015 г. в 10 ч. в
Ракитово, кафе „Баеви“, при следния дневен ред:
1. отчет на председателя на управителния съвет;
2. избор на нов управителен съвет – членове и
председател; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден на същото място в 11 ч. при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
на фондация „Ракитово“ да участват в редовното
общо събрание лично или чрез писмено упълномощени от тях представители.
3290
2. – Управителният съвет на Асоциацията за
развъждане на тънкорунни овце в България, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетноизборно събрание на асоциацията на 14.08.2015 г.
в 11 ч. в зала „Тича“ на хотел „Шумен“, Шумен,
при следния дневен ред: 1. избор на комисия по
предложенията и провеждане на избора на органите на управление на АРТОБ – Шумен; 2. отчет
за едногодишната дейност на АРТОБ – Шумен,
през 2014 г.; 3. отчет за финансовата едногодишна дейност на АРТОБ – Шумен, през 2014 г.; 4.
утвърждаване на предварителния разчет на разходите на получената държавна субсидия от ДФ
„Земеделие“ през 2015 г.; 5. избор на председател
на УС и КС на АРТОБ – Шумен; 6. избор на УС
и КС на АРТОБ – Шумен; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
3338
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация на животновъдите в Дорково“, с. Дорково, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от устава свиква общо
събрание на 7.07.2015 г. в 17 ч. в сградата на читалище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Дорково
при следния дневен ред: 1. промени в устава на
сдружението; 2. приемане на бюджет за 2015 г.
на сдружението; 3. други предложения. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на общото събрание. 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.
3213
14. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение на тютюнопроизводителите от Североизточна България – кабакулак и бърлей“ – с. Загориче, област Шу мен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно отчетно-изборно събрание на
30.06.2015 г. в 11 ч. в гр. Каолиново, залата на
Народно читалище „Просвета – 1934“, ул. Христо
Ботев 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя за дейността на асоциацията през
2014 г.; 2. отчет за приходите и разходите през
2014 г. (финансов отчет); 3. освобождаване от
отговорност на председателя и членовете на
УС; 4. определяне на цели и задачи за периода
2015 – 2020 г.; 5. приемане на проектобюджет
за 2015 г.; 6. избор на член на управителния
съвет; 7. вземане на решение на основание
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чл. 25, ал. 1, т. 6 ЗЮЛНЦ за участие – членуване
на „Сдружение на тютюнопроизводителите от
Североизточна България – кабакулак и бърлей“
в Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 и определяне на представители на сдружението; 8. вземане на решение
на основание чл. 12, ал. 3 ЗЮЛНЦ за вливане
на Сдружение на тютюнопроизводителите от
Североизточна България – кабакулак и бърлей
в Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010; 9. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Допускането в залата на делегати
за общото събрание ще се извършва на базата
на избраните от общинските структури такива
и на база предоставените протоколи за избор
на делегати и координатори по реда на чл. 21
и 27 от устава на сдружението.
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Добромир Костадинов Георгиев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Футболен
клуб Юнак – Аспарухово“, Варна, рег. по ф.д.
№ 93/2014 г. на Варненския окръжен съд, кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в срок 6 месеца от обнародването на
поканата в „Държавен вестник“.
3340

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
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „ Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

