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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 151 от 15 юни
2015 г. за създаване на Съвет „Партньорство за здраве“
 Решение № 443 от 15 юни 2015 г. за
изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение
№ 545 на Министерския съвет от
2004 г.
Национален
осигурителен институт
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията
и дейността на Националния осигурителен институт
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Министерство
на културата
 Наредба № 4 от 12 юни 2015 г. за условията и реда за осъществяване на
дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности

Министерство
на труда и социалната
политика
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и
сигнали за безопасност и/или здраве
при работа
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-00-0005 от 2010 г. за
условията и реда за възпроизвеждане
на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
11



Министерство
на труда и социалната
политика
Министерство
на здравеопазването
Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г.
за подобряване на условията на труд
на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2003 г. за защита
на работещите от рискове, свързани
с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 13 от 2003 г. за защита
на работещите от рискове, свързани
с експозиция на химични агенти при
работа
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за
работа на лица, ненавършили 18 години
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151
ОТ 15 ЮНИ 2015 Г.

за създаване на Съвет „Партньорство за
здраве“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава Съвет „Партньорство за
здраве“, наричан по-нататък „Партньорството“, като консултативен орган на Министерския съвет за координация и сътрудничество
при разработване и провеждане на политики
в областта на общественото здравеопазване
и подобряване на достъпа до своевременна,
адекватна и ефективна медицинска помощ
и здравни услуги за гражданите, както и за
подобряване на качеството на живота с оглед
повишаване на годините живот в добро здраве.
Чл. 2. (1) Партньорството има за цел:
1. постигане на широк обществен консенсус
и сътрудничество при провеждането, мониторинга и оценката на здравните политики,
както и при осъществяването на реформи
в сферата на здравеопазването, социалните
услуги и подобряване на качеството на живота с оглед повишаване на годините живот
в добро здраве;
2. подобряване на координацията и взаимодействието между всички държавни органи, органи на местното самоуправление и
неправителствените организации в областта
на здравеопазването при разработването и
изпълнението на стратегии и програми от
национално и международно значение, имащи
пряко или косвено отношение към здравето;
3. засилване на междусекторните връзки
и взаимодействието между всички участници
в процесите по изпълнение на мерките за
здраве във всички политики;
4. активизиране на взаимодействието за
подобряване на обществения контрол по планирането, изпълнението и ефективността при
разходването на публични средства за здраве;
5. подобряване на процеса по мониторинг
и оценка на изпълнението на стратегическите
документи в системата на здравеопазването;
6. подкрепа при формиране и провеждане
на политики за подобряване на достъпа до
своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги на пациентите в съответствие
с изискванията на националните и международните правни норми.
(2) За реализиране на целите по ал. 1
Партньорството:
1. проучва и анализира потребностите на
пациентите и на работещите в сферата на
здравеопазването, както и здравния статус
на гражданите;

2. отправя предложения пред компетентните структури за повишаване на социалната
и икономическата ефективност на процесите
в системата на здравеопазването;
3. обсъжда и приема становища и предложения по проекти на нормативни актове в
областта на общественото здраве, правата на
пациентите и професионална отговорност на
лицата, които оказват здравни услуги;
4. съдейст ва за координаци я та меж д у
държавните органи, органите на местното
самоуправление и други организации, извършващи дейност в областта на здравеопазването,
за осъществяване на обществена подкрепа
на дейността им, както и за подобряване
на достъпа на пациентите до своевременна,
адекватна и ефективна медицинска помощ;
5. анализира резултатите от изпълнението
на проекти и програми, свързани със здравето на гражданите и здравословния начин
на живот;
6. установява и поддържа връзки с международни организации, работещи в областта
на общественото здраве и правата на пациентите, както и със заетите в сферата на
здравеопазването;
7. взаимодейства и активно си сътрудничи
с Европейското партньорство за подобряване
достъпа на пациентите в здравеопазването
(Patient Access Partnership PACT);
8. организира информационни кампании по
проблемите и мерките, свързани с подобряване на качеството на общественото здраве,
механизмите за гарантиране на правата на
пациентите и ангажираните в сферата на
общественото здраве чрез активно сътрудничество със средствата за масова комуникация.
(3) Партньорството представя ежегоден
доклад за дейността си пред Министерския
съвет.
Чл. 3. Партньорството формира основен
и разширен състав.
Чл. 4. (1) Основният състав на Партньорството включва председател и членове.
(2) Председател на Партньорството е министърът на здравеопазването.
(3) Членове на Партньорството са:
1. по един заместник-министър на здравеопазването, на финансите, на труда и социалната
политика, на образованието и науката и на
младежта и спорта;
2. изпълнителните директори на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и на
Изпълнителната агенция по лекарствата;
3. председателят на Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти;
4. управителят на Националната здравноосигурителна каса;
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5. по един представител на Българския
лекарски съюз, на Българския зъболекарски
съюз, на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на Българския
фармацевтичен съюз;
6. председателят на Българския Червен
кръст;
7. по един представител на представителните организации за защита на правата на
пациентите по смисъла на чл. 86б от Закона
за здравето;
8. един представител на Европейското
партньорство за подобряване на достъпа на
пациентите до здравеопазване;
9. четирима представители на сдружения с
нестопанска цел в областта на лекарствените
продукти и медицинските изделия;
10. петима представители на други неправителствени организации в сферата на
здравеопазването.
Чл. 5. (1) Разширеният състав на Партньорството включва ръководителите на работни
групи, които могат да се създават с решение
на Партньорството по конкретни въпроси,
свързани с компетентността му.
(2) Работните групи могат да са постоянни или временни и включват служители
от администрациите на държавни органи и
органи на местното самоуправление, както
и представители на неправителствени организации, имащи отношение към сферата на
здравеопазването.
(3) Работните групи се създават по предложение на председателя или на заместникпредседателите на Партньорството.
Чл. 6. В Парт ньорст вото не могат да
участват представители на организации, регистрирани по Закона за политическите партии.
Чл. 7. Председателят на Партньорството:
1. представлява Партньорството;
2. ръководи и свиква заседанията на Партньорството;
3. внася проекта за дневен ред на заседанията въз основа на направените предложения;
4. определя заместник-председател, който
да го замества при отсъствието му;
5. подписва протоколите от заседанията
на Партньорството.
Чл. 8. (1) Председателят на Партньорството
се подпомага от трима заместник-председатели, както следва:
1. един заместник-председател от организациите по чл. 4, ал. 3, т. 5;
2. един заместник-председател от организациите по чл. 4, ал. 3, т. 6, 7 или 8;
3. един заместник-председател от организациите по чл. 4, ал. 3, т. 9.
(2) За заместник-председатели могат да се
избират лица, които са членове на основния
състав на Партньорството.
(3) Заместник-председателите могат да се
предлагат от председателя и от всеки член на
основния състав на Партньорството.
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(4) Заместник-председателите се избират
от основния състав на Партньорството с
обикновено мнозинство и чрез явно гласуване.
(5) Заместник-председателите се избират за
срок две години и могат да бъдат преизбирани.
(6) В срок не по-малък от три месеца преди
изтичането на срока по ал. 5 Партньорството
организира и провежда избор за нови заместник-председатели.
(7) Заместник-председателите осъществяват своята дейност до избирането на нови
заместник-председатели.
Чл. 9. Заместник-председателите:
1. подпомагат председателя при осъществяване на неговата дейност;
2. подготвят предложения за създаване на
работни групи по чл. 5 и за състава им;
3. заместват председателя в негово отсъствие.
Чл. 10. (1) Дейността на Партньорството
се подпомага от секретар.
(2) Секретарят:
1. организира административно–технически заседанията на Партньорството;
2. изготвя проектите за дневен ред на заседанията на Партньорството въз основа на
внесените предложения;
3. организира разпращането на материали
за свикване на заседанията на Партньорството;
4. изготвя протоколите от заседанията на
Партньорството;
5. отговаря за съхраняването на документацията на Партньорството;
6. осъществява оперативната координация
на работата на Партньорството;
7. ръководи и организира дейността на
секретариата на Партньорството;
8. отговаря за поддържането на интернет
страницата на Партньорството и за актуализирането на информацията на интернет
страницата;
9. публикува резюмета от протоколите на
заседанията на Партньорството на интернет
страницата на Партньорството;
10. осъществява и други функции във връзка
с административно-техническата организация
на работата на Партньорството, възложени
му от председателя на Партньорството.
(3) Секретар на Партньорството е членът
на Партньорството по чл. 4, ал. 3, т. 8.
Чл. 11. (1) Работните групи по чл. 5:
1. изпълн яват задачите, възложени от
Партньорството;
2. изготвят доклад за дейността си, който
се разглежда от Партньорството.
(2) Постоянните работни групи изготвят
доклади за дейността си най-малко веднъж
на три месеца.
(3) Временните работни групи изготвят
доклади за дейността си в сроковете, определени от Партньорството.
Чл. 12. (1) Партньорството провежда редовни и извънредни заседания.
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(2) Редовните заседания на Партньорството
се провеждат най-малко веднъж на три месеца
по предварително одобрен план.
(3) Извънредни заседания могат да бъдат
свиквани:
1. от председателя;
2. по общо писмено искане от тримата
заместник-председатели до председателя;
3. по писмено искане на поне една трета
от членовете на основния състав на Партньорството до председателя.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 председателят насрочва заседание на Партньорството
в срок до 14 дни от получаване на искането.
(5) Заседанията са публични.
(6) Заседанията могат да бъдат закрити по
решение на основния състав на Партньорството, ако провеждането на публично заседание
може да затрудни нормалната работа на Партньорството или да доведе до разкриване на
лични данни или на търговска тайна.
Чл. 13. (1) Председателят на Партньорството внася проекта на дневен ред за заседанията
на Партньорството въз основа на направените
предложения.
(2) Предложения за дневен ред може да
прави всеки член на основния състав на
Партньорството с писмен доклад.
(3) Окончателният дневен ред се приема
с гласуване при започване на заседанието.
(4) Членовете на Партньорството се уведом яват писмено за датата на редовните
заседания най-малко 5 работни дни преди
тяхното провеждане, като в този срок им се
предоставят и материалите за заседанията.
(5) Членовете на Партньорството се уведомяват писмено за датата на извънредните
заседания най-малко един работен ден преди
тяхното провеждане, като в този срок им се
предоставят и материалите за заседанията.
Чл. 14. (1) При невъзможност на член на
Партньорството да участва в заседанията той
може да упълномощи писмено друг член на
Партньорството или друго лице, което да го
замества.
(2) Един член на Партньорството може да
бъде упълномощаван за едно заседание наймного от двама членове.
Чл. 15. (1) Заседанията на Партньорството са редовни, ако в тях участват повече от
половината от членовете му.
(2) Решенията на Партньорството се вземат
с обикновено мнозинство при явно гласуване.
(3) Всеки член има право на един глас
с изключение на случаите по ал. 14, ал. 1,
когато гласува и съгласно извършеното упълномощаване.
Чл. 16. (1) За заседанията на Партньорството се изготвят протоколи, които съдържат:
1. датата, часа и мястото на заседанието;
2. проверката на кворума;
3. имената на участниците в заседанието
и имената на отсъстващите членове;
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4. предложенията за дневен ред и приетия
дневен ред;
5. поставените въпроси и обсъжданията
по тях;
6. взетите решения и броя на лицата, гласували „за“, „против“ и „въздържал се“ по
всяко решение.
(2) Протоколите от проведените заседания
се изпращат от секретаря на членовете на
Партньорството.
(3) Резюмета от протоколите се публикуват
на интернет страницата на Партньорството в
срок до десет работни дни от провеждането
на съответното заседание.
(4) В резюметата не се съдържат лични
данни, търговска тайна и друга защитена от
закон информация.
Чл. 17. Експертното и техническото подпомагане на Партньорството се осигурява от
Министерството на здравеопазването.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона
за администрацията.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4110

РЕШЕНИЕ № 443
ОТ 15 ЮНИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31 от
2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г., бр. 73
от 2012 г., бр. 59 от 2013 г. и бр. 16 от 2014 г.)
На основание чл. 8, ал. 2 и чл. 11, ал. 2 от
Закона за електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Радиочестотна лента 146.8-148.95 MHz
се изменя така:
„
ПОДВИЖНА
Забележки 44, 48, ГРАЖДАНСКИ
73, 300
ПОДВИЖНА
СПЪТНИКОВА
(Земя – Космос)
148-148.95
ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА
Забележки 24, 42,
48, 73, 80, 300
146.8-148

“
2. Радиочестотна лента 150.05-156.4875 MHz
се изменя така:
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„

456.9-457.1 kHz

ПОДВИЖНА, с
и з к л ючен ие н а
въ зд у шна подвижна
150.05-153
ГРАЖДАНСКИ
РА Д ИОАС Т РОНОМИЯ
Забележки 30, 48,
73, 87, 300
ПОДВИЖНА, с
и з к л ючен ие н а
въ зд у шна под153-154
ГРАЖДАНСКИ
вижна (R)
Забележки 30, 48,
66, 73, 300
ПОДВИЖНА, с
и з к л ючен ие н а
въ зд у шна под154-156.4875
ГРАЖДАНСКИ
вижна (R)
Забележки 46, 48,
66, 73, 300

“
3. Радиочестотна лента 156.8375-161.9625 MHz
се изменя така:
„
ПОД ВИ Ж Н А , с
изключение на въз- ГРАЖДАНСКИ
156.8375душна подвижна НАЦИОНАЛНА
161.9625
Забележки 30, 46, СИГУРНОСТ
66, 73, 300

“
4. Радиочестотна лента 162.0375-174 MHz
се изменя така:
„
ПОДВИЖНА, с изк лючение на въз- ГРАЖДАНСКИ
162.0375душна подвижна
НАЦИОНАЛНА
174
Забележ к и 46, 66, СИГУРНОСТ
73, 300

“
5. Радиочестотната лента 62-64 GHz се
изменя така:
„
НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
62-63
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОК АЦИЯ
Забележки 73, 123, 133
НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
63-64
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОК АЦИЯ
Забележки 73, 123, 133

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

индуктивни приложения
активни медицински импланти и свързани с тях
периферни устройства

С Т Р. 5

984-7484 kHz

системи за локализиране,
проследяване и събиране
на данни
жп транспорт

6765-6795 kHz

неспецифични

7.3-23.0 MHz

жп транспорт

12.5-20 MHz
13.553-13.567 MHz

активни медицински импланти и свързани с тях
периферни устройства
неспецифични

26.957-27.283 MHz

неспецифични

26.990-27.000 MHz радиоуправляеми модели,
неспецифични
27.040-27.050 MHz радиоуправляеми модели,
неспецифични
27.090-27.100 MHz радиоуправляеми модели,
ж п т ра нспор т, не спец ифични
27.140-27.150 MHz радиоуправляеми модели,
неспецифични
27.190-27.200 MHz радиоуправляеми модели,
неспецифични
29.7-47 MHz
радиомикрофони, спомагателни слухови устройства и
безжично звукотехническо
оборудване за производство
на програми и специални
събития (PMSE)
30-37.5 MHz
активни медицински импланти и свързани с тях
периферни устройства
30 MHz-12.4 GHz радиоопределяне
34.995-35.225 MHz

радиоуправляеми модели

40.660-40.700 MHz неспецифични
40.665 MHz,
радиоуправляеми модели
40.675 MHz,
40.685 MHz и
40.695 MHz
87.5-108 MHz
безжични аудиоприложения
138.2-138.45 MHz
неспецифични
169.4000169.8125 MHz
169.4000169.4750 MHz

неспецифични

169.4875169.5875 MHz

радиомикрофони, спомагателни слухови устройства и
безжично звукотехническо
оборудване за производство
на програми и специални
събития (PMSE)
алармени радиосистеми

ГРАЖДАНСКИ

“
6. Забележка 73 се изменя така:
„73. Следните радиочестоти и радиочестотни ленти се използват и за радиосъоръжения с
малък обсег на действие за граждански нужди:
9 kHz-30 MHz
9-600 kHz

ВЕСТНИК

169.5875169.600 MHz

системи за локализиране,
проследяване и събиране
на данни; радиомикрофони, спомагателни слухови
устройства и безжично звукотехническо оборудване за
производство на програми и
специални събития (PMSE)

С Т Р.
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174-216 MHz

401-406 MHz

433.050434.790 MHz
470-789 MHz

823-832 MHz

863-865 MHz

865-868 MHz
865-868.600 MHz

ДЪРЖАВЕН
радиомикрофони, спомагателни слухови устройства и
безжично звукотехническо
оборудване за производство
на програми и специални
събития (PMSE)
активни медицински импланти и свързани с тях
периферни устройства
неспецифични

2400-2483.5 MHz

радиомикрофони, спомагателни слухови устройства и
безжично звукотехническо
оборудване за производство
на програми и специални
събития (PMSE)
радиомикрофони, спомагателни слухови устройства и
безжично звукотехническо
оборудване за производство
на програми и специални
събития (PMSE)
неспецифични, безжични
аудиоприложения, радиом ик рофони, спома гат елни слу хови устройства и
безжично звукотехническо
оборудване за производство
на програми и специални
събития (PMSE)
радиочестотна идентификация (RFID)
неспецифични

5470-5725 MHz

868.600868.700 MHz
868.700869.200 MHz
869.200869.400 MHz
869.400869.650 MHz
869.650869.700 MHz
869.700-870 MHz

алармени радиосистеми

1492-1518 MHz

радиомикрофони, спомагателни слухови устройства и
безжично звукотехническо
оборудване за производство
на програми и специални
събития (PMSE)
радиомикрофони, спомагателни слухови устройства и
безжично звукотехническо
оборудване за производство
на програми и специални
събития (PMSE)
безжични аудиоприложения

1785-1805 MHz

1795-1800 MHz

ВЕСТНИК

неспецифични
алармени радиосистеми
неспецифични
алармени радиосистеми
неспецифични

2446-2454 MHz
2483.5-2500 MHz

4500-10600 MHz
5150-5350 MHz

5725-5875 MHz
5795-5815 MHz
6-9 GHz
13.4-14.0 GHz
17.1-17.3 GHz
21.65-26.65 GHz
24.00-24.50 GHz
24.05-27 GHz
57-64 GHz
57-66 GHz
61-61.5 GHz
63-64 GHz
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неспецифични, системи за
широколентов пренос на
данни, радиоопределяне
жп транспорт, радиочестотна идентификация (RFID)
активни медицински импланти и свързани с тях
периферни устройства
радиоопределяне
системи за широколентов
пренос на данни
системи за широколентов
пренос на данни
неспецифични
транспортни телематични
системи
неспецифични
радиоопределяне
радиоопределяне
транспортни телематични
системи
неспецифични
радиоопределяне
ра диооп редел яне, неспецифични
системи за широколентов
пренос на данни
неспецифични

122-123 GHz

транспортни телематични
системи
радиоопределяне
транспортни телематични
системи
неспецифични

244-246 GHz

неспецифични

75-85 GHz
76-81 GHz

“
7. Забележка 182 се изменя така:
„182 . В ра д иоче с т о т н ат а лен т а 2 50 0 2690 MHz определени радиочестотни ленти
се използват за нуждите на националната
сигурност, като пълното им освобождаване за
граждански нужди на територията на цялата
страна се извършва до 31 август 2015 г.“
8. Създава се забележка 300:
„300. В тази честотна лента отделни радиочестоти, определени за национална сигурност,
се използват съвместно от националната и
от локални системи за оповестяване (ЛСО)
с цел превенция и реагиране при бедствия.
Тези радиочестоти се определят в стандартни оперативни процедури за взаимодействие
между Министерството на вътрешните работи
и оператора, експлоатиращ ЛСО.“
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4111
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността
на Национа лни я осиг у ри те лен инс ти т у т
(обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 87 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 4 числото „3662“ се заменя
с „3542“.
§ 2. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Контролните органи на Националния
осигурителен институт осъществяват контрол
по спазването на:
1. нормативните актове по държавното
обществено осигуряване във връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен
институт;
2. Закона за здравето и нормативните актове
по прилагането му във връзка с дейността,
възложена на Националния осигу рителен
институт;
3. Закона за гарантираните вземания на
работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и нормативните актове
по прилагането му във връзка с дейността,
възложена на Националния осигу рителен
институт.
(3) При извършване на контролно-ревизионна дейност съгласно Кодекса за социално
осигуряване и установяване на нарушения
на законодателството контролните органи на
Националния осигурителен институт:
1. съставят на физическите лица или на
юридическите лица ревизионни актове за
начет;
2. дават задължителни предписания за
спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване и дейността, възложена
на Националния осигурителен институт;
3. съставят актове за установяване на административни нарушения.“
§ 3. В чл. 32, ал. 2 се създава изречение второ: „Формата и съдържанието на служебната
карта се определят със заповед на управителя
на Националния осигурителен институт.“
§ 4. В п ри ложениет о к ъм ч л. 9, а л. 4
„Численост на персонала на Националния
осигурителен институт“ се правят следните
изменения:
1. В ред „Национален осигурителен институт – общо, в това число:“ числото „3662“ се
заменя с „3542“.
2. В ред „Централно управление“ числото
„413“ се заменя с „392“.
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3. В ред „Дирекция „Вътрешен одит“ числото „11“ се заменя с „10“.
4. В ред „Обща администрация“ числото
„121“ се заменя със „115“.
5. В ред „Специализирана администрация“
числото „255“ се заменя с „241“.
6. В ред „Териториални поделения“ числото
„3249“ се заменя с „3150“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Правилникът е приет с Решение № 2.1
от протокол № 8 от 9.06.2015 г. на Надзорния
съвет на НОИ и влиза в сила от 1 юли 2015 г.
Председател на Надзорния съвет:
Ивайло Калфин
4082

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № 4
от 12 юни 2015 г.

за условията и реда за осъществяване на
дейностите по консервация и реставрация
на движими културни ценности
Г л а в а

п ъ р в а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Н А ДЕЙНОСТИ ПО КОНСЕРВА ЦИ Я И
РЕСТАВРАЦИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за осъществяване на
дейностите по консервация и реставрация на
движими културни ценности;
2. редът за даване на разрешение за извършване на дейности по консервация и
реставрация на движими културни ценности
със статут „национално богатство“.
Чл. 2. Консервация и реставрация на движими културни ценности е системен процес
от дейности, които целят предотвратяване на
разрушаването, стабилизация на състоянието
им, както и улесняване на тяхното възприемане и оценка при максимално запазване
на автентичността им.
Чл. 3. (1) Дейностите по консервация и
реставрация на движими културни ценности
се осъществяват от музеи, висши училища,
научни или културни организации, Светия
синод на Българската православна църква и
други регистрирани вероизповедания, както
и самостоятелно от лицата, вписани в регистъра по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН).
(2) Организациите и лицата по ал. 1, които имат свои лаборатории и/или ателиета за
консервация и реставрация, уреждат дейността
си в правилник.
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Чл. 4. Дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности се
извършват:
1. в лаборатории и/или ателиета за консервация и реставрация;
2. в експозиции на открито, без отделяне
на образците от субстрата и/или при запазване на тяхното експозиционно разположение;
3. при теренни проучвания;
4. при аварийна необходимост.
Чл. 5. Дейности по консервация и реставрация могат да се извършват само при наличие на необходимите материални условия за
съответната дейност.
Чл. 6. (1) Теренна консервация на движими
археологически културни ценности се възлага
от лице, получило разрешение за извършване
на теренно археологическо проучване.
(2) Теренна консервация на природни и
етнографски образци се извършва при необходимост и по преценка на лицето, извършващо
теренното проучване.
Г л а в а

в т о р а

ДЕЙНОСТИ ПО КОНСЕРВАЦИЯ
И РЕСТАВРАЦИЯ
Раздел І
Основни дейности
Чл. 7. (1) Консервацията и реставрацията
като системен процес включва индиректни и
директни мерки и действия, целящи опазване
на движимите културни ценности.
(2) Индиректните мерки и действия се
определят като превантивна консервация.
(3) Действията, които се извършват директно върху движимата културна ценност,
се определят като оздравителна консервация
и реставрация.
Чл. 8. Основните дейности, свързани с
консервацията и реставрацията на движими
културни ценности, са:
1. оглед за установяване на състояние на
движима културна ценност и изготвяне на констативен протокол за състояние, независимо
от причините, които налагат осъществяването
на дейностите (увреждане, аварийни ситуации,
приемане и предаване на движими културни
ценности, включени в изложби в страната и
в чужбина, и др.);
2. диагностика и проучване на техникотехнологичните характеристики на движима
културна ценност;
3. планиране и извършване на превантивна
и оздравителна консервация и реставрация;
4. даване на предписания за:
а) оптималните условия за съхранение на
движимата културна ценност;
б) вида, материала и дизайна на реквизита,
необходим за експониране и/или съхраняване
на движима културна ценност;
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в) вида, материала и дизайна на реквизита
и начина на опаковане на движима културна
ценност при транспортиране;
г) разкриване и безопасно вдигане от терен, полево съхранение и транспортиране на
археологически находки;
5. осъществяване на контрол:
а) за правилното боравене с движими
културни ценности при тяхното преместване,
експониране, депониране, заснемане (фото-,
дигитално, графично и др.), както и при диагностика, проучване, изготвяне на копия и др.;
б) относно вида, материала и дизайна на
реквизита, използван за експониране и съхранение на движимите културни ценности;
в) при опаковане на движими културни
ценности за транспортиране;
г) при провеждане на профилактика в
експозиция и фондохранилище;
6. изготвяне на консервационно-реставрационна документация за всеки обработен
обект;
7. оказване на спешна помощ на движима
културна ценност в риск или при теренни
проучвания;
8. изготвяне на предложения за аварийна
и извънпланова профилактика и консервационно-реставрационна намеса;
9. извършване на научноизследователска
работа, свързана с теорията и практиката
по консервация, реставрация и проучване на
движимите културни ценности;
10. консултиране на научни и културни
организации във всички сфери на дейността
по консервация и реставрация на движими
културни ценности;
11. контролиране и приемане на консервационно-реставрационни работи, извършвани
по договори от външни специалисти, върху
движими културни ценности от фондове и
колекции на научни и културни организации
и физически лица;
12. даване на експертна оценка в помощ на
правораздавателните органи, участие в специализирани консервационно-реставрационни
комисии и съвети за експертна оценка и за
идентификация и регистрация на движими
културни ценности.
Раздел ІІ
Консервационно-реставрационно планиране,
диагностика и проучване на технико-технологичните характеристики на движима
културна ценност
Чл. 9. (1) Консервационно-реставрационните дейности задължително се предшестват от
етап на планиране, диагностика и проучване.
(2) Етапът на консервационно-реставра
ционно планиране включва:
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1. оглед за установяване състоянието на
движимата културна ценност, резултатите от
който се отразяват в констативен протокол;
2. изготвяне на проект за извършване
на необходимите дейности по проу чване,
диагностика, консервация и реставрация, в
който се дават и мотиви за избора на методи
и материали;
3. подробно документиране на състоянието
на движима културна ценност преди консервационно-реставрационна намеса чрез фото-,
дигитално, графично заснемане и др.
Чл. 10. (1) Диагностиката се извършва въз
основа на проведени наблюдения, проучване, анализ и интерпретация на получените
резултати.
(2) При проучването на технико-технологичните характеристики на движима културна
ценност се събира и информация, необходима
за вземане на решения за консервационнореставрационните намеси.
Чл. 11. Диагностиката и проучването на
технико-технологичните характеристики на
движими културни ценности позволяват да се:
1. определи видът и актуалното състояние
на конкретен обект;
2. направят изводи за настъпили и протичащи в момента промени в състоянието;
3. вземат обективно обосновани решения за
спирането и/или максималното им забавяне;
4. установят и документират специфични
белези, които определят материалите, техниките и технологията, използвани за създаването на движимата културна ценност, както
и нейната функция и история.
Чл. 12. Диагностиката и проучването на
технико-технологичните характеристики на
движими културни ценности се извършват
от или под ръководството на реставратора,
осъществяващ консервацията и реставрацията.
Чл. 13. Дейности по проучване на движими културни ценности могат да се извършват
предварително и по време на директната
консервационно-реставрационна намеса.
Раздел ІІІ
Консервационно-реставрационна документация
Чл. 14. (1) Консервационно-реставрационната документация отразява извършените
дейности и използваните методи и материали
по диагностика, изследване на технико-технологичните характеристики, консервация и
реставрация.
(2) Консервационно-реставрационна документация се изготвя за всяка движима
културна ценност.
(3) Изготвянето на документацията по ал. 2
е задължително.
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Чл. 15. (1) Консервационно-реставрационната документация се изготвя на хартиен
и електронен носител най-малко в два екземпляра.
(2) Копия от документацията на хартиен и
електронен носител се съхраняват безсрочно:
1. от собственика на културната ценност;
2. в лабораторията или ателието, в което
са извършени дейностите по консервация и
реставрация;
3. в научния архив в случаите, когато се
извършва от музей.
Чл. 16. Консервационно-реставрационната
документация включва:
1. цялата налична писмена, фото- и други
видове документация за извършените по-ранни
проучвания и консервационно-реставрационни
намеси;
2. подробно описание на състоянието, в
което движимата културна ценност е постъпила за консервация и реставрация;
3. резултатите от диагностиката и проучването на технико-технологичните характеристики;
4. мотивите за прилагането на едни или
други методи и материали за консервация и
реставрация;
5. описание на извършените консервационно-реставрационни намеси и списък на
използваните материали:
а) предписания за параметрите на средата, в която ще се съхранява или експонира
движимата културна ценност;
б) начина на експониране и необходимия
реквизит, гарантиращ безопасността на движимата културна ценност;
в) изисквания към начините на боравене
с движимата културна ценност;
6. илюстративен материал (фотографии,
дигитални изображения, рентгенография и
пр.), док у ментиращ началното състояние
на движимата културна ценност, техникотехнологични белези, междинните етапи от
извършената консервационно-реставрационна
работа и състоянието след консервация и
реставрация; копия на протоколите от всички
проведени изследвания и анализи (физико-химични, микробиологични, исторически и др.);
копия от протоколи от проведени заседания
на експертни съвети, ако е имало такива;
7. библиография на публикации, използвани в работата по планиране, диагностика,
проучване и консервация и реставрация на
движимата културна ценност.
Раздел ІV
Сключване на договор за извършване на
дейности по консервация и реставрация на
движими културни ценности
Чл. 17. (1) За извършване на дейности по
консервация и реставрация на движими културни ценности, собственост на физически и
юридически лица, се сключва писмен договор.
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(2) Договорът съдържа клаузи за:
1. посочване на вида и обема на необходимите дейности по диагностика, проучване,
консервация и реставрация;
2. условията, свързани с охраната на културната ценност за периода на извършване
на договорените дейности;
3. задължително изпълнение на предписанията за условията на боравене, съхранение и
експониране на движимата културна ценност
след консервация и реставрация;
4. срок за изпълнение;
5. изготвяне на консервационно-реставрационна документация;
6. размер на договорено възнаграждение;
7. поемане на задължение за осигуряване
на охрана на културната ценност за срока на
договора;
8. поемане на гаранция от реставратора за
определен срок за извършената консервация
и реставрация, при спазване на предписания
та по т. 3;
9. условията за приемане и предаване на
движимата културна ценност.
(3) Към договора се прилагат:
1. приемно-предавателен протокол;
2. констативен протокол за състоянието при
приемане на движимата културна ценност за
консервация и реставрация;
3. проект за консервационно-реставрационна намеса;
4. план-сметка за дейностите;
5. копие от удостоверение за вписване в
регистъра по чл. 165, ал. 1 ЗКН на реставратора или на ръководителя на лабораторията/
ателието, на което е възложена работата по
консервация и реставрация.
Чл. 18. (1) Предаването и приемането на
движима културна ценност за консервация
и реставрация се извършва с приемно-предавателен протокол на основание проведено
проу чване на състоянието на дви ж имата
културна ценност и изготвени констативен
протокол и проект за консервационно-реставрационна намеса.
(2) Приемно-предавателният протокол по
ал. 1 съдържа:
1. информация за вида, размерите и теглото, материала и техниката на изработка (ако
са известни);
2. инвентарен/временен или полеви номер;
3. наименование/заглавие и автор (ако са
известни);
4. произход (ако е известен);
5. обща оценка на състоянието на движимата културна ценност;
6. срок на действие (важи само за акта за
временно ползване);
7. дата на връщане, подпис.
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(3) Документите по ал. 1 се изготвят в два
идентични екземпляра.
(4) Движими културни ценности, върху
които следва да бъдат извършени дейности
по консервация и реставрация за целите на
идентификацията или за временни изложби,
постъпват с временен или полеви номер.
Чл. 19. Редът за приемане-предаване на
движими културни ценности за консервация
и реставрация в лаборатория и/или ателие се
урежда с правилника по чл. 3, ал. 2.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ СЪС СТАТУТ
„НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО“
Чл. 20. (1) Разрешение за извършване на
дейности по консервация и реставрация на
движима културна ценност със статут „национално богатство“ се издава от министъра
на културата.
(2) Редът по ал. 1 не се прилага за музеи с
осигурени материални условия за извършване
на дейности по консервация и реставрация,
за инвентираните във фондовете на държавни, регионални и общински музеи движими
културни ценности.
(3) В случаите, когато музей не разполага с
условията по ал. 2, дейността се осъществява
в лаборатория или ателие на друго физическо
лице или организации по чл. 3, ал. 1, с осигурени материални условия по ал. 2 и след
сключване на писмен договор съгласно чл. 17.
Чл. 21. (1) За издаване на разрешение по
чл. 20, ал. 1 физическите лица или организациите по чл. 3, ал. 1 подават заявление по
образец съгласно приложението до министъра
на културата.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават писмено
или по електронен път съгласно изискванията
на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Чл. 22. Заявлението по чл. 21, ал. 1 се внася
за разглеждане от Специализирания експертен
съвет за възпроизвеждане на културни ценности със световно и национално значение или
национално богатство в копия или реплики
по чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-00-0005 от
8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики
и предмети с търговско предназначение (ДВ,
бр. 46 от 2010 г.).
Чл. 23. (1) При установяване на нередовности или непълноти в подаденото заявление и
в приложените документи се дават указания
за тяхното отстраняване в 3-дневен срок от
постъпването му.
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(2) Заявителят е длъжен да отстрани нередовността в 3-дневен срок от получаване
на указанията.
(3) При неотстраняване на нередовности
или непълноти в заявлението в срока по ал. 2
преписката по подаденото заявление не се внася за разглеждане от съвета и се прекратява.
Чл. 24. Съветът по чл. 22 се произнася с
експертно становище:
1. за издаване или отказ за издаване на
разрешение за извършване на дейности по консервация и реставрация на движима културна
ценност със статут „национално богатство“;
2. по други въпроси, свързани с дейностите
по консервация и реставрация на движими
културни ценности, предложени за разглеждане от министъра на културата.
Чл. 25. Съветът приема решения на заседание в присъствие на 2/3 от членовете му.
Чл. 26. В 14-дневен срок от постъпване
на заявлението по чл. 21, ал. 1 министърът
на културата издава разрешение или отказва
издаването на разрешение за осъществяване
на дейността.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Теренна консервация“ е понятието,
определено съгласно § 4, т. 11 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
културното наследство.
2. „Лаборатория“ е самостоятелно юридическо лице или звено в структурата на научна
или културна организация, разполагаща със
специалисти и апаратура за извършване на
изследвания и практическа дейност по консервация и реставрация.
3. „Ателие“ e начин на организация на
практическата дейност по консервация и
реставрация, която може да бъде обособена
като звено в структурата на лаборатория по
консервация и реставрация или да се осъществява самостоятелно от физическо лице,
вписано в регистъра по чл. 165, ал. 1 ЗКН в
съответната област.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Подадените до влизане в сила на тази
наредба заявления за издаване на разрешение
за извършване на дейност по консервация и
реставрация на движими културни ценности
със статут „национално богатство“ от министъра на култура се довършват по реда на
тази наредба.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 168 от Закона за културното наследство.
За министър:
Боил Банов
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Приложение
към чл. 21, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА
НА КУЛТУРАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
........................................................................................
(три имена/наименование на юридическо лице)
Адрес: град/село.........................................................
.......................................................................................,
ул. № ...............................................................................,
телефон ........................................, факс.........................,
е-mail ............................................................................
На основание чл. 20 от Наредба № 4 от
2015 г. за условията и реда за осъществяване
на дейности по консервация и реставрация на
движими културни ценности заявявам искането
си за издаване на разрешение за осъществяване
на дейности по консервация и реставрация върху
следните движими културни ценности със статут
„национално богатство“:
1. Проект на договор.
2. Приемно-предавателен протокол.
3. Констативен протокол, придружен с подробна фотодокументация за състоянието при
приемане на движимата културна ценност за
консервация и реставрация.
4. Проект за консервационно-реставрационна
намеса.
5. План-сметка за дейностите.
6. Копие от удостоверение за вписване в регистъра
по чл. 165, ал. 1 ЗКН на реставратора или на
ръководителя на лабораторията/ателието, на
който е възложена работата по консервация
и реставрация.
7. Експертно заключение за идентификация на
движимата културна ценност съгласно приложение № 9 от Наредба № Н-3 от 2009 г. за
реда за извършване на идентификация и за
водене на Регистъра на движими културни
ценности (ДВ, бр. 101 от 2009 г.).
8. Информация, доказваща необходимите материални условия за извършване на дейността
в ателие или лаборатория.
Дата: .....................
4066

Подпис: ...............................

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда
за възпроизвеждане на културни ценности
в копия, реплики и предмети с търговско
предназначение (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.;
изм., бр. 58 от 2010 г., бр. 13 и 95 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Калъпи, матрици, шаблони, експериментални отливки, дигитални и други изо-
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бражения, създадени в процеса на уточняване
на технологията или използвани при изработването на копие или реплика, се предават с
протокол и стават собственост на лицето, което
притежава културната ценност, съответно на
музея, в чиито фондове тя е инвентирана.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) След изработването на 3 броя копия
материалите по ал. 1 се унищожават, а когато са собственост на музей – се завеждат
в основния му фонд и се използват само за
научни или образователни цели.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Протоколът се съставя в три екземпляра – за Министерството на културата, за
музея, в чиито фондове е инвентирана културната ценност, и за лабораторията, в която
са изработени материалите по ал. 1.“
4. В ал. 6 думите „и средства“ се заменят
със „скици, рисунки, чертежи и др.“.
§ 2. В § 1 т. 6 се изменя така:
„6. „Липса на условия за представянето на
културната ценност в експозиция“ е налице,
когато не могат да бъдат взети мерки за физическото є опазване или когато условията в
експозицията са неподходящи за конкретната
културна ценност.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Боил Банов
4067

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните
изисквания за знаци и сигнали за безопасност
и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Наредбата не се прилага за обозначаване на опасни вещества и смеси, продукти
и/или оборудване, предназначени за пускане
на пазара, освен ако други нормативни актове
изрично препращат към нея.“
§ 2. Член 23 се изменя така:
„Ч л. 23. (1) Прос т ра нс т ва, помещени я
или оградени места, които се използват за
складиране на значителни количества опасни вещества или смеси, се обозначават с
подходящи предупредителни знаци съгласно
т. 3, буква „б“ на приложение № 2 или се
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маркират съгласно т. 1 на приложение № 3,
освен в случаите, когато етикетирането на
отделните пакети или контейнери e подходящо за тази цел.
(2) В случаите, когато няма равностоен
предупредителен знак за опасни химични вещества или смеси в т. 3, буква „б“ на приложение № 2, се използва съответната пиктограма
за опасност, посочена в приложение V към
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г.
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО
и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353 от 31.12.2008 г.)
(Регламент (ЕО) № 1272/2008).“
§ 3. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 92/58/ЕИО на Съвета от
24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност
и/или здраве при работа (Девета специална
директива по смисъла на член 16, параграф 1
от Директива 89/391/ЕИО) (ОВ L 245 от
26.8.1992 г.);
2. Ди рек т ива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО,
92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и
на Директива 2004/37/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, за да се приведат в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1
от 5.3.2014 г.).“
§ 4. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. В § 2 думите „и въвежда изискванията
на Директива 92/58/ЕИО от 24 юни 1992 г.
за минималните изисквания за осигуряване
на знаци за безопасност и/или здраве при
работа“ се заличават.
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Контролът по изпълнението на тази
наредба се възлага на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ и на областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи.“
3. Параграф 4 се изменя така:
„§ 4. Указания по прилагане на наредбата
дават министърът на труда и социалната политика и министърът на вътрешните работи
съобразно тяхната компетентност.“

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

§ 5. В т. 3, буква „б“ на приложение № 2
към чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заличава се предупредителен знак
„
Вреден или
дразнещ
материал“.
2. След наименованието на
предупредителен знак
„
Внимание!
Опасност“
се добавя знакът „*“, а в края на буква „б“ се
добавя забележка:
„Забележка:
* Този предупредителен знак не се използва
за предупреждаване за опасни химични вещества или смеси, с изключение на случаите,
когато предупредителният знак се използва
за обозначаване на складирането на опасни
вещества или смеси съгласно т. 7, второ изречение на приложение № 3.“
§ 6. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2
се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Контейнерите, които се използват при
работа с опасни вещества или смеси, класифицирани като опасни според критериите за
някой от класовете на физическа опасност
или опасност за здравето съгласно Регламент
(ЕО) № 1272/2008, и контейнерите, използвани за съхраняване на опасни вещества или
смеси, заедно с видимите тръби, съдържащи
или транспортиращи такива опасни вещества
и смеси, се обозначават със съответните
пиктограми за опасност съгласно посочения
регламент.“
2. Точка 3 се изменя така:
„3. Етикетите по т. 1 могат да се:
a) заменят с предупредителни знаци съгласно приложение № 2, като се използват
същите пиктограми или символи; в случаите, когато няма равностоен предупредителен
знак съгласно т. 3, буква „б“ на приложение
№ 2, се използва съответната пиктограма
за опасност, посочена в приложение V към
Регламент (ЕО) № 1272/2008;
б) допълват с информация за името и/или
формулата на опасното вещество или смес
и подробности за съществуващата опасност;
в) допълват или заменят със знаци за
транспортиране на опасни вещества или смеси,
прилагани във всички държави – членки на
Европейския съюз, при транспортиране на
контейнерите на работното място.“
3. Точка 7 се изменя така:
„7. Пространства, помещения или оградени
места, използвани за складиране на значител-
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ни количества опасни вещества или смеси,
се обозначават с подходящ предупредителен
знак съгласно т. 3, буква „г“ на приложение
№ 2 или съгласно т. 1 от това приложение,
освен ако етикетирането на индивидуалните
пакети или контейнери е адекватно за тази
цел, като се вземат предвид изискванията
за размерите съгласно т. 1, буква „д“ на
приложение № 2.
Складирането на определено количество
опасни вещества или смеси може да се обоз
начи и с предупредителния знак „Внимание!
Опасност“.“
Министър на труда
и социалната политика:
Ивайло Калфин
За министър на вътрешните работи:
Красимир Ципов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № РД-07-4
от 15 юни 2015 г.

за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки
или кърмачки
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изисквания за подобряване на безопасността и
здравето при работа на бременни работнички
и на работнички родилки или кърмачки.
(2) Наредбата се прилага във всички предприятия, места и дейности по чл. 2, ал. 1
и 2 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд.
(3) Наредбата се прилага заедно с нормативните актове, отнасящи се до осигуряването на здравословни и безопасни условия на
труд, като се спазват по-строгите специфични
и/или допълнителни изисквания, когато тя
определя такива.
Чл. 2. (1) За всяка дейност, при която може
да възникне специфичен риск, свързан с въздействието на рискови фактори, процеси или
условия на труд, посочени в приложение № 1,
работодателят трябва да определи характера,
степента и продължителността на въздействието им върху бременните работнички и
работничките родилки или кърмачки с цел:
1. да се оцени всеки риск за безопасността
или здравето и всеки възможен ефект върху
бременността или кърменето;
2. да се планират подходящи мерки за
предотвратяване на риска.
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(2) Рискът за здравето и безопасността на
бременните работнички и на работничките
родилки или кърмачки се оценява съгласно
Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и
периодичността на извършване на оценка на
риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.).
Чл. 3. Като спазва задълженията, които
произтичат от Закона за здравословни и
безопасни условия на труд, работодателят е
длъжен да уведоми бременните работнички и
работничките родилки или кърмачки, както
и тези, които могат да се окажат в такова
състояние, за резултатите от оценката на
риска и мерките за предотвратяването му
съгласно чл. 2.
Чл. 4. (1) Когато резултатите от оценката на
риска по чл. 2 покажат риск за безопасността
или здравето на бременните работнички и
на работничките родилки или кърмачки или
могат да се отразят на тяхната бременност или
кърмене, работодателят предприема необходимите мерки за временно приспособяване на
условията на труд на работното място и/или
работното време за съответната работничка
с оглед премахване на риска.
(2) Ако приспособяването на условията на
труд на работното място и/или на работното
време е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква
поради основателни причини, работодателят
предприема необходимите мерки за преместване на работничката или служителката на
друга подходяща работа.
(3) Длъжностите и работните места, подходящи за заемане от бременните работнички и
работничките родилки или кърмачки, се определят по реда Наредбата за трудоустрояване,
приета с Постановление № 72 на Министерския
съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 7 от 1987 г.).
(4) Разпоредбите на ал. 1 – 3 се прилагат,
когато работничка, извършваща дейност,
забранена съгласно чл. 5, забременее или
започне да кърми и информира работодателя
си за това.
Ч л. 5. (1) Бремен н и т е рабо т н и ч к и не
могат при никакви обстоятелства да бъдат
задъл жавани да изпълн яват дейности, за
които при оценката на риска са установени
рискови фактори и условия на труд, посочени
в приложение № 2.
(2) Работничките кърмачки не могат при
никакви обстоятелства да бъдат задължавани
да изпълняват дейности, за които при оценката
на риска са установени рискови фактори и
условия на труд, посочени в приложение № 3.
Чл. 6. Работничките и служителките не
могат да бъдат задължавани да изпълняват
подземна работа в мини освен в случаите,
когато:
1. заемат ръководни длъжности, чиито
задължения не налагат извършване на физическа работа;
2. са заети в санитарни и социални служби;
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3. във връзка с обучението си и с оглед
на професионалната си подготовка трябва да
преминат практически стаж, при условие че
са навършили 18 години;
4. задълженията им понякога (не ежедневно)
налагат да слизат в подземните минни разработки за извършване на работа, при която
няма физически труд.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Бременна работничка“ е работничка или
служителка с установена бременност, както и
работничка или служителка в напреднал етап
на лечение инвитро по смисъла на § 1, т. 13
от допълнителните разпоредби на Кодекса
на труда, която е уведомила работодателя за
състоянието си с документ, издаден от компетентните здравни органи.
2. „Работничка родилка“ е работничка или
служителка, която се е върнала на работа
преди 90-ия ден след раждането и е уведомила
работодателя за състоянието си с документ,
издаден от компетентните здравни органи.
3. „Работничка кърмачка“ е работничка
или служителка, която сама кърми детето си
и е уведомила работодателя за състоянието
си с документ, издаден от компетентните
здравни органи.
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 92/85/ЕИО на Съвета от
19 окт омври 1992 г. за въвеждане на мерки за
насърчаване подобряването на безопасността
и здравето по време на работа на бременни
работнички и на работнички родилки или
кърмачки (ОВ L 348 от 28.11.1992 г.);
2. Ди рек т ива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО,
92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и
на Директива 2004/37/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, за да се приведат в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1
от 5.03.2014 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 307, ал. 3 от Кодекса на труда.
§ 4. Наредба № 7 от 1993 г. за вредните и
тежките работи, забранени за извършване от
жени (ДВ, бр. 58 от 1993 г.) се отменя.
§ 5. Указания по прилагане на наредбата
дават министърът на труда и социалната политика и министърът на здравеопазването по
компетентност.
Министър на труда
и социалната политика:
Ивайло Калфин
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
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Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори,
процесите и условията на труд
I. Рискови фактори
1. Физични агенти, за които се счита, че
причиняват ембрионални увреждания и/или е
вероятно да причинят отделяне на плацентата,
и по-специално:
а) тласъци, вибрации или движения;
б) ръчна работа с тежести;
в) шум;
г) йонизиращо лъчение;
д) нейонизиращо лъчение;
е) температура на въздуха на работното място,
несъответстваща на определените оптимални и
допустими стойности;
ж) работни движения и работни пози; при
движване (вътре или извън предприятието); умствена или физическа умора и друго физическо
натоварване, свързано с дейността на бременните
работнички и на работничките родилки или
кърмачки.
2. Биологични агенти.
Биологични агенти, извън вк лючените в
приложение № 2, от рискови групи 2, 3 и 4 по
смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Наредба № 4
от 2002 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на биологични агенти
при работа (ДВ, бр. 105 от 2002 г.), за които се
счита, че тези агенти или терапевтичните мерки,
изисквани по отношение на тях, застрашават
здравето на бременните жени и на плода.
3. Химични агенти.
Химични агенти, извън включените в приложение № 2 и приложение № 3, за които се
счита, че застрашават здравето на бременните
жени или на плода:
а) вещества и смеси, които отговарят на критериите за класифициране съгласно Регламент
(ЕО) № 1272/2008 г. на Европейския парламент
и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси,
за изменение и за отмяна на директиви 67/548/
ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) в
един/една или повече от следните класове и
категории на опасност с едно или няколко от
следните предупреждения за опасност:
– мутагенност за зародишните клетки, категория 1А, 1В или 2 (H340, H341);
– канцерогенност, категория 1А, 1В или 2
(H350, H350i, H351);
– токсичност за репродукцията, категория
1А, 1В или 2, или допълнителната категория на
опасност за ефекти върху или чрез лактацията
(H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361,
H361d, H361fd, H362);
– специфична токсичност за определени органи след еднократна експозиция, категория 1
или 2 (H370, H371);
б) химични агенти, които са канцерогени
по смисъла на § 1, т. 1, буква „в“ от допълнителната разпоредба на Наредба № 10 от 2003 г.
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за защита на работещите от рискове, свързани
с експозиция на канцерогени и мутагени при
работа (ДВ, бр. 94 от 2003 г.);
в) живак и живачни съединения;
г) антимитотични препарати;
д) въглероден оксид;
е) известни химични агенти с позната и опасна
кожна абсорбция.
II. Процеси
Промишлени процеси, при които се отделят
химичните агенти, посочени в т. 3, буква „б“.
III. Условия на труд
Подземни минни работи.

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 1
Неизчерпателен списък на рисковите фактори
и условията на труд, забранени за бременни
работнички
1. Рискови фактори
а) физични агенти:
работа в хипербарна атмосфера: пространства
под налягане и подводно гмуркане;
б) биологични агенти:
– токсоплазма;
– вирус на рубеола,
освен когато е доказано, че бременните работнички са съответно защитени срещу такива
агенти чрез имунизация;
в) химични агенти:
олово и оловни съединения, доколкото тези
агенти могат да бъдат абсорбирани от човешкия
организъм.
2. Условия на труд
Подземни минни работи.

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 2
Неизчерпателен списък на рисковите фактори
и условията на труд, забранени за работнички
кърмачки
1. Рискови фактори
Химични агенти: олово и оловни съединения,
доколкото тези агенти могат да бъдат абсорбирани от човешкия организъм.
2. Условия на труд
Подземни минни работи.
4116

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2003 г. за защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (обн., ДВ, бр. 94
от 2003 г.; изм., бр. 8 от 2004 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „Наредба № 1 от
2003 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на азбест при работа
(ДВ, бр. 32 от 2003 г.)“ се заменят с „Наредба
№ 9 от 2006 г. за защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция на азбест при
работа (ДВ, бр. 71 от 2006 г.)“.
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§ 2. В чл. 12 думите „Наредбата за защита на работещите от рискове, свързани с
експозиция на химични агенти при работа“
се заменят с „Наредба № 13 от 2003 г. за
защита на работещите от рискове, свързани
с експозиция на химични агенти при работа
(ДВ, бр. 8 от 2004 г.)“.
§ 3. В чл. 21, ал. 8 съкращението „Д „ОИТ“
се заменя с „териториалната дирекция „Инспекция по труда“, а съкращението „ХЕИ“
се заменя с „регионална здравна инспекция“.
§ 4. В чл. 24, ал. 1 думите „Наредба № 14 от
1998 г. за службите по трудова медицина (ДВ,
бр. 95 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 3 от
2008 г. за условията и реда за осъществяване
дейността на службите по трудова медицина
(ДВ, бр. 14 от 2008 г.)“.
§ 5. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1 се правят следните изменения:
a) в т. 1:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) вещество или смес, които отговарят на
критериите за класифициране като канцерогенни в категория 1A или 1В, посочените в
приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008
на Европейския парламент и на Съвета относно к ласифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО
и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.)
(Регламент (ЕО) № 1272/2008);“
бб) буква „б“ се отменя;
б) в т. 2:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) вещество или смес, които отговарят на
критерии за класифициране като мутагенни
за зародишните клетки в категория 1A или
1В, посочените в приложение I към Регламент
(ЕО) № 1272/2008;“
бб) буква „б“ се отменя.
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 2004/37/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно защитата на работниците от рискове,
свързани с експозицията на канцерогени или
мутагени по време на работа (ОВ L 158 от
30.04.2004);
2. Ди рек т ива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО,
92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и
на Директива 2004/37/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, за да се приведат в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
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относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1
от 5.03.2014 г.).“
§ 6. Навсякъде в наредбата думата „препарат“ се заменя със „смес“, а „препарати“
със „смеси“.
Министър на труда
и социалната политика:
Ивайло Калфин
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
4117

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2003 г. за защита на работещите от
рискове, свързани с експозиция на химични
агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм.,
бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2007 г.
и бр. 2 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. информация за безопасност и здраве,
в това число данните от информационния
лист за безопасност, изготвен съгласно изискванията на приложение ІІ на Регламент
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент
и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за
създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО
на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/
ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията
(OB L 396 от 30.12.2006 г.) (Регламент (ЕО)
№ 1907/2006), предоставен от доставчика на
веществото или сместа или от всеки участник във веригата на доставки, от когото се
изисква да извърши оценка на безопасността
на химичното вещество или смес;“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Производителите, вносителите и участ
ниците във веригата на доставки на химични
агенти са длъжни при поискване да предоставят на работодателя:
1. цялата информация по чл. 3, ал. 2, т. 2
за опасните химични агенти, необходима за
изготвяне на оценката на риска на работещите;
2. друга налична информация, необходима за специфичната оценка на риска за
потребителите, за предоставянето на която
не са въведени задължения в Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 и Регламент (ЕО) № 1272/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за
отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО
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и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(OB L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО)
№ 1272/2008).“
§ 2. В чл. 13 т. 4 се изменя така:
„4. достъп до информационните листове за
безопасност на използваните химични агенти,
предоставени от доставчиците в съответствие
с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;“.
§ 3. В ч л. 15, а л. 5 д у м и т е „ д и рек ц и я
„Областна инспекция по труда“ се заменят с
„дирекция „Инспекция по труда“.
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба в
т. 2 се правят следните изменения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) всеки химичен агент, който отговаря
на критериите за класифициране като опасен
съгласно класовете на физични опасности
и/или на опасности за здравето, определени
в Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от
това, дали химичният агент е класифициран
като опасен съгласно посочения регламент;“.
2. Буква „б“ се отменя.
3. В буква „в“ думите „опасен по т. 1 и 2“
се заменят с „опасен по буква „а“.
§ 5. В § 1а от преходните и заключителните
разпоредби се създава т. 7:
„7. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари
2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО,
92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и
на Директива 2004/37/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, за да се приведат в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1
от 5.03.2014 г.).“
Министър на труда
и социалната политика:
Ивайло Калфин
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
4118

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за
даване на разрешения за работа на лица,
ненавършили 18 години (ДВ, бр. 64 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 4 т. 2 се изменя така:
„2. видът, степента и продължителността
на излагане на въздействието на физични
фактори, на химични вещества и смеси и на
биологични агенти;“.
§ 2. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
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1. Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни
1994 г. за закрила на младите хора на работното място (OB L 216 от 20.08.1994 г.);
2. Директива 2014/27/EC на Европейския
парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г.
за изменен ие на д и р ек т и ви 92/58/ ЕИО,
92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета
и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета, за да се приведат в
съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008
относно к ласифицирането, етикетирането
и опаковането на вещества и смеси (OB L
65/1, 5.03.2014 г.).“
§ 3. В приложението към чл. 8, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І т. 2 се изменя така:
„2. Биологични агенти от рискови групи
3 и 4 по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 и 4 от
Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
биологични агенти при работа (ДВ, бр. 105
от 2002 г.).“
2. В раздел І, т. 3:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) веществата и смесите, които отговарят
на критериите за класифициране съгласно
Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския
парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси, за изменение и за отмяна
на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за
изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006
(OB L 353 от 31.12.2008 г.) в един/една или
няколко от следните класове и категории
на опасност с едно или няколко от следните
предупреждения за опасност:
– остра токсичност, категория 1, 2 или 3
(H300, H310, H330, H301, H311, H331);
– корозивни за кожата, категория 1A, 1B
или 1C (H314);
– запалим газ, категория 1 или 2 (H220,
H221);
– запалими аерозоли, категория 1 (H222);
– запалима течност, категория 1 или 2
(H224, H225);
– експлозиви, категории „нестабилен експлозив“, или експлозиви от подразделения
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203,
H204, H205);
– самоактивиращи се вещества и смеси,
тип A, B, C или D (H240, H241, H242);
– органични пероксиди, тип А или В
(H240, H241);
– специфична токсичност за определени
органи след еднократна експозиция, категория
1 или 2 (H370, H371);
– специфична токсичност за определени
органи след повтаряща се експозиция, категория 1 или 2 (H372, H373);
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– респираторна сенсибилизация, категория
1, подкатегория 1A или 1B (H334);
– кожна сенсибилизация, категория 1,
подкатегория 1A или 1B (H317);
– канцерогенност, категория 1А, 1В или
2 (H350, H350i, H351);
– мутагенност за зародишните клетки,
категория 1А, 1В или 2 (H340, H341);
– токсичност за репродукцията, категория
1A или 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd,
H360D, H360Df);“
б) букви „б“ и „в“ се отменят;
в) в буква „г“ думата „препарати“ се заменя
със „смеси“;
г) буква „ж“ се изменя така:
„ж) веществата и смесите, включени в Наредбата за реда и начина за ограничаване на
производството, употребата или пускането на
пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на
Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), приета
с Постановление № 376 на Министерския съвет
от 2011 г. (ДВ, бр. 1 от 2012 г.).“
3. В раздел ІІ:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Процеси и видове работи съгласно § 1,
т. 1, буква „в“ от допълнителната разпоредба
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на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция
на канцерогени и мутагени при работа (ДВ,
бр. 94 от 2003 г.);“
б) в т. 6 думата „препарати“ се заменя
със „смеси“;
в) в т. 34 думите „Наредба № 49 от 2001 г.
за определяне правилата за движение на
влаковете, маневрената работа и подаваните
сигнали в железопътния транспорт (ДВ, бр. 18
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2002 г.)“ се
заменят с „Наредба № 58 от 2006 г. за правилата
за техническата експлоатация, движението на
влаковете и сигнализацията в железопътния
транспорт (ДВ, бр. 73 от 2006 г.)“.
§ 4. Навсякъде в наредбата думите „областната дирекция „Инспекция по труда“ се
заменят с „териториалната дирекция „Инспекция по труда“.
Министър на труда
и социалната политика:
Ивайло Калфин
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
4119

Поправка. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията прави
следната поправка на техническа грешка в Морската трудова конвенция, 2006 г. (ДВ, бр. 76 от 2013 г.):
В чл. Х думите „Конвенция № 71 относно пенсиите на моряците, 1946 г.“ се заличават, тъй като е
допусната техническа грешка при превода на текста от английски на български език.
4137
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-25
от 9 юни 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Пловдив, Решение № 251 по
протокол № 11 от 18.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, Решение № 288 от 12.01.2015 г.
на Върховния административен съд на Република
България, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Пловдив, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, предвид изискванията на
чл. 10, т. 7 от Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план,
според който учебните предмети са групирани в
културно-образователни области, които е целесъобразно да се изучават в училищата, от които са
учениците, закривам Мeждуучилищен център за
трудово и политехническо обучение – гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо
звено е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Пловдив.
3. Учениците от Междуучилищен център за
трудово и политехническо обучение – гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, да бъдат
пренасочени към училищата, в които се обучават.
4. Задължителната документация на Междуучилищен център за трудово и политехническо
обучение – гр. Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив, да се съхранява в ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Пловдив, община Пловдив, област
Пловдив.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на обслужващото
звено със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(обн., ДВ, бр. 17 от 6.03.2009 г.) и да бъдат предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото обслужващо звено да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, които приемат учениците на закритото
обслужващо звено.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Т. Танев
4138
ЗАПОВЕД № РД-14-26
от 9 юни 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 14, ал. 2,
т. 2 и чл. 25, ал. 1, т. 1 ППЗНП, становище на
Регионалния инспекторат по образованието – София-град, с вх. № 0522-239 от 22.04.2015 г., Решение
№ 65 по протокол № 76 от 12.02.2015 г. на Столичния общински съвет и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от
16.01.2015 г. на министъра на образованието и
науката, определям официален адрес на обучение на ученици от Профилирана гимназия с
интензивно изучаване на румънски език „Михай
Еминеску“ – гр. София, както следва:
1. Официален адрес и адрес за провеждане
на обучението – гр. София, район „Сердика“, ул.
Г. С. Раковски 20.
2. Адрес за кореспонденция: гр. София, район
„Сердика“, ул. Г. С. Раковски 20.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4139

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-27
от 9 юни 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „АВС – Е“ – ЕООД,
представлявано от Иван Павлов Христов, ЕИК
101635384, със седалище и адрес на управление
Благоевград 2700, ул. Св. Димитър Солунски
77, вх. А, ет. 3, да открие Частен професионален
колеж „АВС“ – Благоевград.
1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове и
програми по професионално направление код 813
„Спорт“, по професия код 813050 „Инструктор по
фитнес“, специалност код 8130501 „Фитнес“; по
професия код 813060 „Спортен масажист“, специалност код 8130601 „Спортен масаж“ – четвърта
степен на професионална квалификация, прием
след завършено средно образование, дневна и
задочна форма на обучение.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
3. Официалният адрес на Частен професионален колеж „АВС“ – Благоевград, е: Благоевград,
бул. Александър Стамболийски 30, ет. 1.
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4. Обучението се провежда на адрес: Благоевград, бул. Александър Стамболийски 30, ет. 1.
5. Колежът се управлява и представлява от
Вера Илиева Шилова.

4140

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-31
от 9 юни 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 2, 3 и 5 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища и във връзка с молба от лицето, получило
разрешение за откриване на Частна профилирана
гимназия „Леонардо да Винчи“ – гр. Добрич,
изменям Заповед № РД-14-88 от 18.05.2007 г. (ДВ,
бр. 45 от 2007 г.), както следва:
1. В т. 1 след думите: „Чуждоезиков“ се добавя „Технологичен – стопански мениджмънт“
с прием след VІІ клас с интензивно изучаване
на чужд език“.
2. Точки 4 и 5 се изменят така: „Официалният
адрес и адресът на обучение на Частна профилирана гимназия „Леонардо да Винчи“ – гр. Добрич,
е: гр. Добрич 9300, бул. Русия 2Е.“

4141

Министър:
Т. Танев

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-82
от 5 юни 2015 г.
С оглед необходимостта на община Бургас
от изграждане на модерно рибарско пристанище в поземлен имот (ПИ) с идентификатор
№ 07079.10.10 04 по к а дас т ра л ната к ар та на
гр. Бургас, м. Рибарско селище (бивша Ченгене
скеле), землище на кв. Крайморие, гр. Бургас,
с цел осигуряване развитието на риболовната
дейност на територията на общината и запазване на занаята рибарство при спазване изискванията на Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на основание § 52, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 98 от 2014 г.), чл. 112е, ал. 4, чл. 112д, ал. 2
и чл. 112п от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) във връзка
с чл. 128, ал. 6 и 13 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 ЗУТ,
заявление с изх. № 70-00-4002 от 25.03.2015 г. (наш
вх. № АУ 14-34(9) от 4.07.2015 г.) на възложителя – Община Бургас, Заповед № РД-02-14-144 от
6.11.2014 г. на министъра на регионалното развитие за разрешаване изработване на проект на
подробния устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за рибарско пристанище в ПИ с идентификатор № 07079.10.1004 и

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

парцеларен план (ПП) за пристанищната акватория, Решение № ЕО-4/2015 г. на министъра на
околната среда и водите, с което е преценено да
не се извършва екологична оценка на ПУП – ПРЗ
и ПП, и Решение № 56 от 25.03.2015 г. за допуснато предварително изпълнение на решението
по ЕО по реда на чл. 60 АПК, Здравно заключение на Министерството на здравеопазването
с рег. № 04-15-4 от 3.04.2015 г., писмо изх. № 33НН-107 от 22.02.2013 г. на Министерството на
културата, съгласувателни писма и становища
на: Министерството на отбраната – писмо с рег.
№ 09-00-269 от 1.12.2014 г., Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – писмо с рег. № 06-02-103
от 26.02.2015 г., Министерството на земеделието
и храните – писмо с изх. № 07-429 от 9.09.2014 г.,
с които се съгласуват проектите на ПУП – ПРЗ и
ПП на основание чл. 112д ЗМПВВППРБ, писмостановище изх. № 2231 от 2.09.2014 г. на Регионалната дирекция по горите – Бургас, становище
на ,,Геозащита“ – ЕООД, Варна, с изх. № ИГП-42
от 23.01.2015 г., протокол за тест на цифровия
вид на проекта на ПУП съгласно изискващата
се процедура по чл. 60, ал. 5 от Наредбата за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
съгласувани схеми на техническата инфраструктура към проекта на ПУП с експлоатационните
дружества „ЕВН България ЕР“ – АД, и ,,В и К“ –
ЕАД, Бургас, Решение № 3 от 28.01.2015 г. по
протокол от заседанието на ОЕСУТ – Бургас,
Протокол № 42 от 28.10.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, за определяне на обектите,
предвидени в проекта на рибарското пристанище
за „обекти от първостепенно общинско значение“,
Акт № 7361 за частна държавна собственост от
6.03.2015 г. за поземлен имот с идентификатор
07079.10.1004 и Акт № 7360 за частна държавна
собственост от 6.03.2015 г. за поземлен имот
с идентификатор 07079.10.1009, с предоставени
права за управление на „Югоизточно държавно
предприятие“ ДП – Сливен, ТП „Държавно горско стопанство – Бургас“, Определение № 4963 от
4.05.2015 г. на ВАС по адм. дело № 4246/2015 г.
и решения по Протокол № УТНЕ-01-02-02 от
8.04.2015 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика при МРРБ одобрявам подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за рибарско пристанище в ПИ с
идентификатор № 07079.10.1004 по кадастралната
карта на гр. Бургас, м. Рибарско селище (бивша
м. Ченгене скеле), землище на кв. Крайморие,
гр. Бургас, за УПИ VІІІ-1239 с отреждане „за
рибарско пристанище“, УПИ ІХ-1241 с отреждане
„за пристанищна инфраструктура“ и парцеларен
план (ПП) за пристанищната акватория за ПИ
с идентификатор № 10.1245, попадащи в охранителна зона „А“ по ЗУЧК, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от заповедта.
Проектът на ПУП – ПРЗ е придружен от плансхеми по части: „Транспортно-комуникационен
план“, „Електроснабдяване“ и „Вoдоснабдяване
и канализация“.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.

4087

Министър:
Л. Павлова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3378-П
от 12 юни 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1512 от 27.10.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 3592 от 12.06.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Сливен, представляващ незастроен поземлен имот
с идентификатор 67338.522.78, с площ 3467 кв. м,
намиращ се в кв. Ново село-изток, гр. Сливен,
община Сливен, област Сливен (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 290 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
50 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
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BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

4107

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3379-П
от 12 юни 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1512 от 27.10.2011 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 88 от 2011 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
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№ 3593 от 12.06.2015 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Сливен, представляващ: незастроен поземлен
имот с и дентификатор 67338.522.77, с площ
3481 кв.м, намиращ се в кв. Ново село – изток,
гр. Сливен, община Сливен, област Сливен (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 270 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 45 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост
върху земя на територията на Република България;
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2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4108

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 307
от 28 май 2015 г.
Проектът за ПУП на м. Дианабад цели преструктуриране на жилищния комплекс, осигуряване на пълното запазване на зелените площи,
както и обособяване на урегулирани поземлени
имоти с предназначение за озеленяване за постигане на необходимия минимум обществени
озеленени площи, поради което проектът е възложен по реда на чл. 124, ал. 2 ЗУТ и е изработен
със средства от общинския бюджет.
С писмо с изх. № ТП-92-00-25 от 4.05.2006 г.
е възложено изработване на ПРЗ за м. Дианабад, район „Изгрев“. Приложено е задание за
проектиране.
Възлагането е потвърдено със Заповед № РД09-50-600 от 27.06.2012 г. на главния архитект на
СО, с която в изпълнение на предвижданията на
общия устройствен план на Столична община,
програмата за преструктуриране на жилищните
комплекси и на основание чл. 124, ал. 2 ЗУТ е
допуснато изработването на план за регулация и
режими на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс на м. Дианабад.
С писмо № ТП-92-00-25/06 от 23.08.2007 г. е
изпратено обявлението за съобщаване на проекта
до директора на „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, както и до кмета на район
„Изгрев“ – проектите и обявлението.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 76 от 21.09.2007 г.
Постъпилите възражения са изпратени с писмо
№ АГ-07-04-97 от 1.11.2007 г. на главния архитект
на район „Изгрев“.
Със Заповед № РД-09-2 от 3.01.2008 г. на кмета
на район „Изгрев“ е наредено провеждането на
обществено обсъждане.
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С писмо № АГ-07-12-96 от 6.03.2008 г. район
„Изгрев“ връща проекта заедно с постъпилите
възражения, становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
С писмо № АГ-07-12-96 от 6.03.2008 г. на кмета
на район „Изгрев“ са обобщени резултатите от
общественото обсъждане и предложени корекции
на проекта. Същите са разгледани от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-71 от 13.06.2008 г., т. 2, като е
взето решение проектът да се допълни с данни
по чл. 22, ал. 5 ЗУТ, да се отрази проектотрасето
на трамвая по ул. Никола Габровски, велоалейна
мрежа и пешеходни връзки към парка и в кв.
11 да се предвиди пазар. Приет е и докладът на
главния архитект на район „Изгрев“.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-РС-102 от 2.10.2008 г., т. 3, като е взето
решение за кв. 22б предвиденото застрояване от
УПИ II до УПИ IX върху общински терен да
отпадне, да остане само предвиденото застрояване на имотите – частна собственост, в кв. 9
да отпадне застрояването в УПИ III-1584 и да
остане УПИ „за озеленяване“.
Възраженията и становищата, постъпили при
съобщаването на проекта по реда на чл. 128,
ал. 2 ЗУТ, са разгледани от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-106 от 14.10.2008 г., т. 2, като е взето решение за отразяване на корекциите по уважените
възражения.
Внесен е коригиран проект в съответствие
с решенията на ОЕСУТ с обяснителна записка,
който е разгледан от ОЕСУТ и е взето решение
по протокол № ЕС-Г-48 от 29.04.2009 г., т. 11, за
съобщаване на същия по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ с
писма до „Държавен вестник“ и до района от
21.07.2009 г. са изпратени обявлението и проектът
за изпълнение на процедурите по съобщаването.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 68 от 25.08.2009 г.
Проектът и постъпилите възражения и становища са върнати с писмо № АГ-07-02-86 от
5.10.2009 г. на главния архитект на район „Изгрев“.
Същите са разгледани на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-20 от 2.03.2010 г., т. 41, като е
взето решение след отразяване на корекциите по
уважените възражения и служебни предложения
проектът да се обяви по реда на чл. 128, ал. 10
ЗУТ. С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г37 от 20.04.2010 г., т. 64, е уважено допълнително
постъпило в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община възражение
№ ГР-94-М-23 от 23.03.2010 г. с приложено мотивирано предложение от собственика на поземлен
имот № 1540, кв. 20, като се коригира височината
на застрояване.
Представен е коригиран проект за ПРЗ.
Проектът е изпратен в район „Изгрев“ за
провеждане на процедури по реда на чл. 128,
ал. 10 ЗУТ с писмо от 27.09.2010 г. и с писмо от
27.09.2010 г. е изпратено съобщение до „Държавен
вестник“. Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 80 от 12.10.2010 г.
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С писмо № АГ-07-03-163 от 8.12.2010 г. район
„Изгрев“ връща проекта заедно с постъпилите
възражения и други документи от процедурата
по съобщаването.
Проектът, постъпилите възражения и становища са разгледани на заседания на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-19 от 8.03.2011 г., т. 17, и е взето
решение за приемане на проекта след отразяване
на уважените възражения, служебни предложения,
представени съгласувани от експлоатационните
предприятия план-схеми на инженерната инфраструктура и изпълнение на изискванията на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО. С решение по протокол № ЕС-Г-101
от 13.12.2011 г., т. 22, ОЕСУТ допълва предходното
си решение, като изпраща на проектанта възражение № ТП-92-00-25/06/2011 г. за изследване на
възможността за създаване на УПИ за поземлени
имоти № 1843 и 1962, кв. 21а, при задължително
спазване условията на чл. 19 ЗУТ. С решение по
протокол № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г., т. 18, ОЕСУТ
възлага на проектанта да отрази в проекта за
ПУП уваженото възражение № ГР-70-00-218 от
26.06.2012 г. от собственика на поземлени имоти
№ 1678 и 1763, кв. 21а, като създаде УПИ I-1678,
1763 за подземни гаражи, обществено обслужване,
автомивка, жилища, безвредно производство.
Със заявление № ТП-92-00-25 от 8.09.2011 г.
от „Комфорт 08“ – ЕООД, е представен предварителен договор № РД-563-4 от 7.09.2011 г. за
прехвърляне на собственост с кмета на СО за
проекта УПИ VIII-1825 за ЖС от кв. 23.
Предс та вен е п ред вари т елен дог овор о т
17.03.2015 г. за прехвърляне на собственост с
нотариално заверени подписи между Перса Георгиева и Валентин Георгиев за проекта УПИ
IV-1456, 1625, 1626, 1627 от кв. 6.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило писмо
№ ГР-08-08-1 от 7.03.2014 г. от кмета на район
„Изгрев“, с което е поискано в кв. 20 между УПИ
III, УПИ II да се урегулира УПИ за подземни
гаражи, трафопост и обществено обслужване,
във връзка с необходимостта от реконструкция
на трансформаторен пост в кв. 20 и нуждата от
паркоместа. Писмото е разгледано от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г., т. 8, като
е взето решение мотивираното предложение за
УПИ за подземни гаражи, трафопост и обществено обслужване в кв. 20 да се отрази в ПУП.
Коригираният проект заедно с придружаващите го схеми е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-44 от 17.06.2014 г.,
т. 8, като е решено същият да се съобщи съгласно
чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
С писмо № ТП-92-00-25 от 1.07.2014 г. е поискано становище по ПУП на дирекция „Общински
земи, гори, водни обекти и околна среда“ – СО,
по отношение на открит воден обект – дере, разположено като северозападна граница на проекта,
между м. Ловен парк и застроената жилищна
част от разработката. С писмо № 6600-2186/2 от
15.08.2014 г. на заместник-кмет на СО е представено положително становище по проекта за
ПУП по отношение на открит воден обект – дере,
м. Ловен парк.
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Проектът, постъпилото възражение № ГР94-Ю-3 от 30.05.2014 г. и становищата са разгледани
на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-54 от
15.07.2014 г., т. 4, и е взето решение за приемане
на проекта след отразяване на направените служебни предложения, като е решено проектът да
се съобщи съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ с
писма с изх. № ТП-92-00-86 от 12.08.2014 г. до
„Държавен вестник“ и до района са изпратени
обявлението и коригираният проект за изпълнение
на процедурите по съобщаването. Обявлението
е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 72 от
29.08.2014 г.
Със Заповед № РД-09-172 от 7.10.2014 г. на кмета на район „Изгрев“ е наредено провеждане на
общественото обсъждане на проекта. Заповедта
е изпратена до всички кметове на райони в СО
и до заинтересованите организации.
С писмо с изх. № АГ-07-02-72/34 от 25.11.2014 г.
на главния архитект на район „Изгрев“ проектът
е върнат с постъпилите възражения, становищата
от общественото обсъждане и други документи
от процедурата по съобщаването.
С писмо с изх. № 08-00-6259 от 20.08.2014 т. е
изпратено решение на директора на РИОСВ – София, № СО-34-ЕО/2014 г. да не се извършва екологична оценка на ПУП.
В съответствие с изискванията на чл. 121, ал. 2
план-схемите на техническата инфраструктура са
съгласувани с експлоатационните предприятия,
съответно „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 19.05.2014 г., „Софийска вода“ – АД, с писмо
№ ТУ-1488 от 30.06.2014 г., „Топлофикация – София“ – ЕАД, на 1.07.2014 г., както и на отдел
„БДПР“ („Инженерни мрежи“) при дирекция
„Териториално планиране“ към НАГ.
Представена е оценка и заснемане на трайната
дървесна растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО с писмо с изх. № 7000СП-53 от 1.02.2011 г.
Проектът, възраженията и становищата са
разгледани от ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-16 от 10.03.2015 г., т. 29, проектът е
приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като след
корекции по уважените възражения и служебните предложения същият да се изпрати в СОС
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ. С решение по
протокол № ЕС-Г-28 от 21.04.2015 г., т. 29, ОЕСУТ
коригира решението си по протокол № ЕС-Г-16
от 10.03.2015 г., т. 29, като изключва УПИ II-441,
4876, 4877, за обществено обслужване от кв. 17а
и УПИ II-1349, 1548 за ЖС, кв. 22а от обхвата
за одобряване на план за регулация и режим за
застрояване за преструктуриране на м. Дианабад,
район „Изгрев“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът за м. Дианабад е изработен като
план за регулация и режим на застрояване за
преструктуриране на съществуващия жилищен
комплекс при спазване условията на чл. 22,
ал. 4 – 7 ЗУТ и като изменение на действащите
планове в условията на чл. 134 и сл. ЗУТ.
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За обезпечаване достъпността и четимостта
на проекта с оглед на териториалния му обхват
същият е изработен с цветовете на плановете – първа регулация.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-501335 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128,
ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
С решения на ОЕСУТ проектът е връщан за
преработка, поради което процедурата по обявяване е повторена съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане при обявяванията на проекта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване на реализираните междублокови
пространства и при осигурена защита на частния
интерес върху възстановените имоти в случаите, когато същият не влиза в противоречие със
защитавания обществен такъв.
В границите на устройствени зони „Смф“,
„Жк“ и „Жг“, където са налице влезли в сила
ПУП, целта е максимално запазване на начина
и характера на застрояване, като урегулирането
е съобразено с имотните граници на имотите.
Планът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 14.01.2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
балансът на територията за зона „Жк“ по чл. 22,
ал. 5 ЗУТ, устройствените параметри, постигнати
с изработения план за целия проект, спазване
изискването по чл. 21, ал. 4 от Наредба № 7 от
2003 г. за ПНУОВТУЗ в частта на зона „Жк“
за %-та обществени озеленени площи, както и
спазване на изискването по чл. 48, ал. 2, т. 1,
буква „и“ от Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУСП.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-28
от 21.04.2015 г., т. 29.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
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Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо високоета жно
застрояване“ (Жг), „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ (Жк), „Зона за
общественоо бслужващи дейности“ (Оо), „Смесена многофункционална зона“ (Смф) и „Зона
за градски паркове и градини“ (Зп), в които
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
т. 1, 2, 15, 12 и 32 е допустимо УПИ в обхвата да
са с конкретното предназначение, предвидено в
плана. Параметрите на застрояване, отразени в
матриците върху застроителната част, отговарят
на предвидените в ОУП на СО.
За нормативи за плътност на застрояване в
терените за детски заведения – УПИ III в кв. 10
и УПИ II в кв. 15, се приемат изискуемите по
чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 от 2007 г. за здравните
изисквания към детските градини, съответно:
плътност на застрояване – не повече от 30 %, и
не по-малко от 50 % озеленени площи. Същите
не противоречат на показателите за зона „Оо“
по ОУП на СО, в които попадат УПИ.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терена за училище – УПИ II – за
училище и трафопост в кв. 10, и УПИ I – за училище и трафопост в кв. 14, се приемат изискуемите
такива, посочени изрично в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО – „Група устройствени зони
за общественообслужващи дейности“, съответно:
плътност на застрояване – до 40 %, Кинт. – до 1,2,
и минимална озеленена площ – до 20 %.
В обхвата на проекта има имоти, попадащи
в устройствена зона „Зона за градски паркове
и градини“ (Зп), като за същите са предвидени
УПИ за озеленяване, тъй като не може да се
предвиди застрояване по правилата на чл. 22,
ал. 6 ЗУТ – ПИ 1256 в УПИ I, кв. 22б, и ПИ 433,
434, 435 и част от ПИ 436 в УПИ VIII, кв. 22в.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащ кадастрален план, с което е спазено
изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Част от имотите в обхвата на разработката
попадат в жилищна територия с комплексно застрояване по смисъла на чл. 16 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващия
жилищен комплекс, какъвто е ж.к. Дианабад,
следва да се предвидят обществени озеленени
територии, които са най-малко 15 % от общата
територия на жилищния комплекс. Съгласно т. 2
по приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО тези
площи са с режим на „Тго“. В случая предвиденият процент зелени площ за широко обществено
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ползване с режим на „Тго“ 17,18 % в зона „Жк“ и
е 15,03 % – за цялата територия. Законът не забранява на административния орган при одобряване
на подробния устройствен план да предвиди и
по-високи показатели от минимално изискуемите,
като в това отношение той действа при условията
на оперативна самостоятелност и прави преценката си по целесъобразност. Озеленените площи са
предвидени в междублоковите пространства във
всеки един от кварталите в плана за обслужване
на реализираното жилищно строителство и са
неделима част, елемент от едно комплексно по
своя характер мероприятие. Тяхното предназначение е да обслужват основното мероприятие
и те са елемент от благоустрояването на целия
жилищен комплекс.
УПИ, предназначени „за озеленяване с режим на Тго“, стават част от зелената система на
СО и попадащите в тях имоти на физически и
юридически лица подлежат на отчуждаване по
реда на ЗОС.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „за комплексно жилищно строителство“
на съществуващите жилищни сгради, застроени
с характер на комплексно застрояване.
Прилежащите площи са определени по правилата на приложение № 1 към чл. 21 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчитано
съществуващото положение на сградите, терена
и съществуващата висока дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралния план и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване
с направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно паркиране, „за детска площадка“, „за озеленяване“, „за
детски заведения“, „за училище“, като по този
начин планът е по-икономично осъществим и се
решават констатираните от направения анализ
на територията проблеми.
В кв. 23 се образува съсобствен УПИ VIII,
за което е представен предварителен договор по
чл. 17, ал. 3 ЗУТ.
В кв. 6 е образуван УПИ IV-1456, 1625, 1626,
1627, като за включването на имотите в общ
УПИ е налице съгласие от собствениците, изразено чрез представения предварителен договор
за прехвърляне на собственост с нотариално
заверени подписи.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попадат повече от
един имот, въпреки липсата на сключени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ.
За образуване на тези УПИ не е доказано
съгласие на собствениците на тези имоти и не са
представени договори по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ,
съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което
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не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПР за тези УПИ.
Предвид горното, планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 15, ал. 3 или 5, съответно на
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, а именно по отношение
на: УПИ III-1922, за подземен гараж, обществено
обслужване, детски площадки и спорт от кв. 16,
УПИ IV-3818, за жил. стр. и трафопост от кв. 19,
УПИ II-1807, за общ. обсл.; УПИ III – за жил.
строит. и трафопост, УПИ IV-1707, за ЖС от кв.
21, УПИ II-1962, за ЖС, УПИ III-1843, за ЖС от
кв. 21а, УПИ III-1806, за общ. обсл. от кв. 21б,
УПИ I-1761, 1762, за бензиностанция от кв. 22а,
УПИ V-2657, 436, за ЖС от кв. 22в, УПИ IV-1588,
1609, за ЖС от кв. 23 и УПИ IV-1681, 1578, 1629,
1675, за ЖС от кв. 23а, УПИ са сигнирани върху
графичната част на ПР със сив цвят.
Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството одобряване и на плана за застрояване. В ПЗ УПИ
са щриховани.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ.
От ПР не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които има съществуващо застрояване,
реализирано по разрешение за строеж, и/или
което е въведено в експлоатация.
От плана за регулация и застрояване се изключват имотите, за които са одобрени проекти
за ПУП при условията на чл. 133 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
В кварталите, попадащи в устройствени зони
„Смф“, „Жг“ и „Жк“, ИПР се изразява в привеждане в съответствие на регулационните с имотните
граници предвид неприложената регулация по
предходен план и по-икономично осъществяване
предвижданията на същия.
Планът за регулация и застрояване, по който
е построен жилищният комплекс, е одобрен със
Заповед № РД-50-09-56 от 21.02.1989 г., като устройствени зони не са предвидени. Впоследствие
са одобрени и други ПУП за територията. С
приемане на ОУП на СО и неговото изменение
с Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет са създадени устройствени зони
„Смф“, „Жг“, „Жк“, „Оо“, „Зп“, в които попадат
имотите. Приемането на общ устройствен план
е промяна в устройствените условия, при които
е бил съставен действащият ПУП.
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Предвид горното, е налице основание за изменение на плана за регулация по чл. 134, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – приемане на ОУП
на СО.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване
в комплекса съобразно направения анализ на
територията.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на показателите на плана, по който е създаден комплексът,
нито параметрите на застрояване за устройствена
зона „Жк“ при спазване и на показателите за отделните квартали, с което е спазено изискването
на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените и съществуващите сгради по правилата за
комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както
и изискванията за разстояния до границите на
УПИ по чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5 ЗУТ, на чл. 35 ЗУТ
по отношение на застрояването с нежилищни
сгради и изискванията за разстояния през улица
по чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зони „Смф“ и „Жг“ същото се одобрява при
спазване изискванията за разстояния по чл. 31,
ал. 1, 2, 4 и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното, с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с работен устройствен план, когато
изработването му е задължително, с виза за проектиране по чл. 140, ал. 3 – 5 ЗУТ или с инвестиционния проект в съответствие с действащия
ПУП съгласно чл. 114 ЗУТ.
Изработени са план-схеми за водоснабдяване и
канализация, за електрификация и топлоснабдяване, с които са определени видът и техническите
размери на мрежите и съоръженията, с което е
спазен чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Изпълнени са предписанията за съгласуване на
проекта и план-схемите със „Софийска вода“ – АД,
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Топлофикация София“ – ЕАД, както и изискването на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 6 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията
на София.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 110, ал. 4 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ, т. 1, 2, 15,
12 и 32 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 22, чл. 31,
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ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35, 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60,
ал. 3 от Наредба № 7 от 2003 г. за правилата и
нормативите за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ),
п ри ложен ие № 1 к ъм ч л. 21 и п ри ложен ие
№ 2 към чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-71 от
13.06.2008 г., т. 2, № ЕС-Г-РС-102 от 2.10.2008 г.,
т. 3, № ЕС-Г-106 от 14.10.2008 г., т. 2, № ЕС-Г-48
от 29.04.2009 г., т. 11, № ЕС-Г-20 от 2.03.2010 г.,
т. 41, № ЕС-Г-37 от 20.04.2010 г., т. 64, № ЕС-Г-72
от 20.07.2010 г., т. 102, № ЕС-Г-107 от 30.11.2010 г.,
т. 31, № ЕС-Г-19 от 8.03.2011 г., т. 17, № ЕС-Г-96
от 29.11.2011 г., т. 25, № ЕС-Г-101 от 13.12.2011 г.,
т. 22, № ЕС-Г-57 от 17.07.2012 г., т. 18, № ЕС-Г-28
от 15.04.2014 г., т. 8, № ЕС-Г-44 от 17.06.2014 г.,
т. 8, № ЕС-Г-54 от 15.07.2014 г., т. 4, № ЕС-Г-16
от 10.03.2015 г., т. 29, № ЕС-Г-28 от 21.04.2015 г.,
т. 29, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Дианабад, район „Изгрев“, в граници: УПИ
I-1761, 1762, за бензиностанция, УПИ IV – за
озеленяване, от кв. 22а; УПИ I – за озеленяване
от кв. 22б; УПИ VIII – за озеленяване, от кв.
22в, УПИ VIII – за озеленяване от кв. 14, улица
от о.т. 1 до о.т. 12, улица от о.т. 12 – о.т. 18 до
о.т. 28, УПИ II – за бензиностанция, от кв. 5;
УПИ I – за обществено обслужване, подземен
гараж, трафопост и озеленяване, УПИ II – за
озеленяване и техническа инфраструктура от кв.
7г; улица от о.т. 243 – о.т. 244 до о.т. 245; уличнорегулационната линия на бул. Г. М. Димитров
за м. Дианабад по сините и червените линии,
цифри и текст с корекциите в зелен и кафяв цвят
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
м. Дианабад, район „Изгрев“, в граници: УПИ
I-1761, 1762, за бензиностанция, УПИ IV – за
озеленяване, от кв. 22а; УПИ I – за озеленяване
от кв. 22б; УПИ VIII – за озеленяване, от кв.
22в, УПИ VIII – за озеленяване от кв. 14, улица
от о.т. 1 до о.т. 12, улица от о.т. 12 – о.т. 18 до
о.т. 28, УПИ II – за бензиностанция, от кв. 5;
УПИ I – за обществено обслужване, подземен
гараж, трафопост и озеленяване, УПИ II – за
озеленяване и техническа инфраструктура от кв.
7г; улица от о.т. 243 – о.т. 244 до о.т. 245; уличнорегулационната линия на бул. Г. М. Димитров
за м. Дианабад с корекциите в зелен цвят без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура
за м. Дианабад, район „Изгрев“, в граници: УПИ
I-1761, 1762, за бензиностанция, УПИ IV – за
озеленяване, от кв. 22а; УПИ I – за озеленяване
от кв. 22б; УПИ VIII – за озеленяване, от кв.
22в, УПИ VIII – за озеленяване от кв. 14, улица
от о.т. 1 до о.т. 12, улица от о.т. 12 – о.т. 18 до
о.т. 28, УПИ II – за бензиностанция, от кв. 5;
УПИ I – за обществено обслужване, подземен
гараж, трафопост и озеленяване, УПИ II – за
озеленяване и техническа инфраструктура от кв.
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7г; улица от о.т. 243 – о.т. 244 до о.т. 245; уличнорегулационната линия на бул. Г. М. Димитров
за м. Дианабад.
4. План за регулация и застрояване не се
одобрява за урегулираните поземлени имоти,
за които е необходимо представяне на договори
по чл. 15, ал. 3 или 5 или по чл. 17, ал. 3 или 5
ЗУТ, сигнирани в сив цвят в плана за регулация
и щриховани в плана за застрояване, указани в
графичната съставка на плана за регулация и
застрояване на м. Дианабад, както следва:
• кв. 16, УПИ III-1922, за подземен гараж, обществено обслужване, детски площадки и спорт;
• кв. 19, УПИ IV-3818, за жилищно строителство и трафопост;
• кв. 21, УПИ II-1807, за обществено обслужване; УПИ III – за жилищно строителство и
трафопост, УПИ IV-1707, за ЖС;
• кв. 21а, УПИ II-1962, за ЖС, УПИ III-1843,
за ЖС;
• кв. 21б, УПИ III-1806, за обществено обслужване,
• кв. 22а, УПИ I-1761, 1762, за бензиностанция;
• кв. 22в, УПИ V-2657, 436, за ЖС;
• кв. 23, УПИ IV-1588, 1609, за ЖС;
• кв. 23а, УПИ IV-1681, 1578, 1629, 1675, за ЖС,
като производството в тези части продължава да
бъде висящо.
5. План за регулация и застрояване за м. Дианабад, район „Изгрев“, в граници: УПИ I-1761,
1762, за бензиностанция, УПИ IV – за озеленяване, от кв. 22а; УПИ I – за озеленяване, от кв.
22б; УПИ VIII – за озеленяване, от кв. 22в, УПИ
VIII – за озеленяване от кв. 14, улица от о.т. 1 до
о.т. 12, улица от о.т. 12 – о.т. 18 до о.т. 28, УПИ
II – за бензиностанция, от кв. 5; УПИ I – за
обществено обслужване, подземен гараж, трафопост и озеленяване, УПИ II – за озеленяване
и техническа инфраструктура от кв. 7г; улица от
о.т. 243 – о.т. 244 до о.т. 245; уличнорегулационната линия на бул. Г. М. Димитров за м. Дианабад
не се одобрява по решения на ОЕСУТ за:
• кв. 17а, УПИ II- 441, 4876, 4877, за обществено обслужване.
• кв. 22а, УПИ II-1349, 1548 за ЖС, които
урегулирани поземлени имоти са щриховани в
плана за застрояване и са сигнирани в жълт цвят
в плана за регулация.
6. План за регулация и застрояване за м. Дианабад, район „Изгрев“, не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които са одобрени
проекти за ПУП или са в процедура при условията
на чл. 133 ЗУТ, както следва: УПИ I-1678, 1763,
за подземни гаражи, обществено обслужване,
автомивка, жилища, безвредно производство
и трафопост в кв. 21в; УПИ IV-1805, за офиси,
обществено обслужване, жилищно строителство,
подземен етажен гараж и трафопост, V-1804, за
офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен гараж и трафопост,
УПИ IX-934, за ЖС от кв. 7, щриховани в плана
за застрояване и сигнирани във виолетов цвят в
плана за регулация.
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Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 3 от решението, се
продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или
5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от това решение.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Изгрев“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
4102

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 992
от 12 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна с вх. № ОС01-1760 от 29.05.2015 г. на кмета на община Банско
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява специализиран ПУП – ПП за „Възстановяване и рекултивация на старо депо за
твърди битови отпадъци (ТБО), гр. Банско“.
Председател:
Вл. Колчагов
4133

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 51-27
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за корекция на трасето на река
Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84,
07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр. Бургас, с който се засягат 9
бр. имоти с трайно предназначение земеделска
земя, собственост на Община Бургас, 5 бр. имоти
с трайно предназначение горско стопанство, 1
бр. земеделска земя – държавна собственост, и
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7 бр. имоти с трайно предназначение земеделска
земя, собственост на физически лица, в землището на кв. Крайморие, съгласно приложената
текстова и графична част.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
4152
РЕШЕНИЕ № 51-33
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ІV-20227 в кв. 65 и УПИ І-20256 в
кв. 66 по плана на с. Маринка, община Бургас, с
който от УПИ І-20256 се обособяват четири нови
УПИ – УПИ І-20256, УПИ ХІ-20256, УПИ ХІІ20256, УПИ ХІІІ-20256, в кв. 66 и УПИ LVIII-20256
в кв. 65, отредени за жилищно строителство с
малка височина, с предвидено застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване
и на нормативни отстояния до регулационните
г раници, с г радоуст ройствени показатели в
съответствие с утвърдените по проект за „Актуализация на ПУП – ПРЗ на с. Маринка“, както
следва: плътност – до 30 %, Кинт. – до 1,0, озеленяване – мин. 50 %, и височина – до 3 ет. (8,50 м),
с приложена редукция 18 %, в съответствие с
общо утвърдената с действащ план, изменя се
дворищно-регулационната граница между УПИ
ІV-20227 и УПИ LVIII-20256 и уличната регулация
между кв. 65 и кв. 66, като се обособява нова
обслужваща улица с о.т. 196 – 195а, съгласно
приложения проект при съобразяване с влязла в
сила регулация за съседните имоти, схемите към
ПУП и реализираната инфраструктура.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
4153
РЕШЕНИЕ № 51-34
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за ПИ с идентификатори 07079.653.1, 07079.653.2, 07079.653.4,
07079.653.5, 07079.653.6, 07079.653.7, 07079.653.8,
07079.653.9, 07079.653.11, 07079.653.12, 07079.653.13,
07079.653.14, 07079.653.15, 07079.653.16, 07079.653.17,
07079.653.18, 07079.653.19, 07079.653.21, 07079.653.22,
07079.653.23, 07079.653.24, 07079.653.25, 07079.653.27,
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07079.653.29, 07079.653.30, 07079.653.31, 07079.653.32,
07079.653.33, 07079.653.34, 07079.653.35, 07079.653.36,
07079.653.37, 07079.653.378, 07079.653.40, 07079.653.41,
07079.653.42, 07079.653.43, 07079.653.45, 07079.653.46,
07079.653.47, 07079.653.470, 07079.653.48, 07079.653.556,
0 7 0 7 9. 6 53. 557, 0 7 0 7 9. 6 53. 56 3, 0 7 0 7 9. 6 53. 56 4 ,
0 70 79.6 53. 56 5, 0 7 0 79.6 53. 56 6 , 0 7 0 79.6 53. 58 2 ,
07079.653.583, 07079.653.769 и 07079.653.770, зона
„Б“ (местност Бялата пръст, землище Меден
рудник), част от зоната за въздействие с преобладаващ социален характер по „Интегриран
план за градско възстановяване и развитие на
гр. Бургас“, с който за ПИ се обособяват УПИ,
отредни за жилищно строителство, обществено
обслужване, озеленяване и социална и техническа инфраструктура в устройствена зона „Жм“
и „Смф“, с приложена единна редукция от 25 %,
ведно с правилата и нормите за неговото прилагане
съгласно приложената графична и текстова част.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
4154
РЕШЕНИЕ № 51-60
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 9 във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение и допълнение на плансхема за разполагане на преместваеми обекти
по чл. 56 ЗУТ към ПУП – ПРЗ на Приморски
парк, Бургас, с добавяне на обект Е-33 съобразно
представена схема и документация за обекта.
Заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
4155

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-15-7706-319
от 9 юни 2015 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Акчелар, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
10.05.2010 г. съдебно решение № 638 от 5.12.2007 г.
по адм.д. № 453/2007 г. на Административния
съд – Варна:
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В ПНИ на СО м. Акчелар, землище гр. Вар
на, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
За НИ 457 с площ 882 кв. м в регистъра се
заличава „неидентифициран собственик“ и като
собственик се вписва Албена Георгиева Билева с
н.а. № 3, том II, рег. № 2515, д. № 192 от 1.04.2005 г.,
вписан в Службата по вписванията – Варна, с
акт № 104 от 5.04.2005 г., том ХХIII, регистър
7412, дело № 5471.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Виница-север, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
19.03.2009 г. съдебно решение № 117 от 23.02.2009 г.
по адм.д. № 1580/2006 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на СО м. Виница-север, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
За НИ 583 с площ 600 кв. м в регистъра се заличават вписаните като собственици „наследници
на Георги Янков Колев за 107 кв. м ид.ч.; наследници на Архонди Иванов Георгиев за 251 кв. м
ид.ч.; наследници на Шидер Николов Шидеров за
118 кв. м ид.ч.; Община Варна за 124 кв. м ид.ч.“
и като собственик се вписва Веселин Недялков
Йорданов с н.а. № 77 от 24.02.1997 г., том IV,
дело № 2548.
За НИ 582 с площ 472 кв. м в регистъра не се
променят вписаните като собственици „наследници на Шидер Николов Шидеров за 429 кв. м
ид.ч. и Община Варна за 43 кв. м ид.ч.“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 14.07.20 09 г. съдебно решение № 1012 от
11.06.2009 г. по адм.д. № 2215/2008 г. на Административния съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
За НИ 2765 (КР 517) с площ 1437 кв. м в регистъра се заличават вписаните като собственици
„Георги Николов Домниев за 1372 кв. м ид.ч. и
наследници на Аверно Петров Василев за 65 кв. м
ид.ч.“ и като собственик се вписва Антон Илиев
Антонов с н.а. № 14 от 25.03.1996 г., том IХ, рег.
2242, дело № 2342.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 20.01.2010 г. съдебно решение № 2196 от
21.12.2009 г. по адм.д. № 2106/2008 г. на Административния съд – Варна:
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В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
За НИ 708 (КР 517) с площ 645 кв. м в регистъра се заличават вписаните като собственици
„наследници на Василка Стоянова Колева за
567 кв. м ид.ч. и Община гр. Варна за 78 кв. м
ид.ч.“ и като собственик се вписва Васил Панайотов Кънев с н.а. № 76, том ХVI, дело № 7564
от 13.05.1994 г. за 585 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила
на 28.11.20 09 г. съдебно решение № 1768 от
27.10.2009 г. по адм.д. № 3194/2008 г. на Административния съд – Варна:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
НИ 1650 (КР 517) става с площ 600 кв. м и
в регистъра като собственик се вписва Живко
Желязков Томов с оценителен протокол № 1512
от 23.09.1993 г. и извършено плащане.
НИ 4142 (КР 517) става с площ 461 кв. м и в
регистъра като собственици се вписват наследниците на Панайот Парушев Шишков с решение
№ 529 от 7.07.1998 г. на ПК – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила
на 19.04.2010 г. решение № 1052 от 17.06.2009 г.
по адм.д. № 3198/2008 г. на Административния
съд – Варна, и решение № 5632 от 29.04.2010 г.
по адм.д. № 13116/2009 г. на Върховния административен съд на Република България:
В ПНИ на СО м. Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Заличава се новообразуван имот № 4347 по
обжалвания ПНИ, като се новообразуват следните имоти:
НИ 1519 (КР 517) става с площ 854,06 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва само Румен
Христов Маджаров с н.а. № 14 от 24.06.1997 г.,
том ХХХVIII, р. 10667, д. № 9250 за 600 кв. м.
НИ 1522 (КР 517) става с площ 836,14 кв. м и
в регистъра като собственици се вписват Тамара
Николаевна Герганова за 4/6 ид.ч. от 600 кв. м
ид.ч. с документ за собственост н.а. № 82 от
3.06.1997 г., том ХII, д. 8059, Светлана Георгиева
Герганова-Савова за 1/6 ид.ч. от 600 кв. м ид.ч. с
документ за собственост н.а. № 82 от 3.06.1997 г.,
том ХII, д. № 8059, и Валери Георгиев Герганов за
1/6 ид.ч. от 600 кв. м ид.ч. с документ за собственост н.а. № 82 от 3.06.1997 г., том ХII, д. № 8059.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на влязло в законна сила
на 16.06.2010 г. решение № 1846 от 5.11.2009 г.
по адм.д. № 3215/2008 г. на Административния
съд – Варна:
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В ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община
Варна, област Варна:
От разликите над 600 кв. м от имоти № 646,
647, 648 се новообразува имот № 5072 с площ
369,05 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват наследниците на Димитър Транакиев
Костадинов с решение № 673 от 26.01.2000 г. на
ПК – Варна, по заявление вх. № 40787.
НИ 646 става с площ 600,14 кв. м. В регистъра
не се променя вписаният като собственик Господин Атанасов Стефанов, заличава се вписаният
като документ за собственост оценителен протокол № 846 от 10.11.1993 г. и като документ за
собственост се вписва н.а. № 192 от 17.01.1994 г.,
том I, дело № 478.
НИ 647 става с площ 600,25 кв. м. В регистъра
не се променя вписаната като собственик Мария
Иванова Токушева, заличава се вписаният като
документ за собственост оценителен протокол
№ 197 от 1.10.1993 г. и като документ за собственост се вписва н.а. № 170 от 15.04.1994 г., том
XIV, дело № 6934.
НИ 648 става с площ 600,14 кв. м. В регистъра
не се променя вписаният като собственик Слави
Симеонов Костадинов, заличава се вписаният
като документ за собственост оценителен протокол № 42 от 14.09.1993 г. и като документ за
собственост се вписва н.а. № 32 от 4.02.1994 г.,
том IV, дело № 1654.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Под
село, землище с. Звездица, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила решение № 259 от 3.04.2009 г. по адм.д. № 1173/2004 г.
на Варненския окръжен съд:
В ПКП към ПНИ на СО м. Под село, землище с. Звездица, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
Имот № 113 (стар) по ПКП става с площ
1330,14 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват наследниците на Костадин Христов
Костадинов с решение № 42 от 5.03.1993 г. на
ПК – Варна.
Имот № 114 (стар) по ПКП става с площ
2536,75 кв. м и в регистъра не се променя вписаният като собственик „училищна нива“.
В ПНИ на СО м. Под село, землище с. Звездица, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Имот № 819 става с площ 1330,06 кв. м и в
регистъра като собственик се вписват наследниците на Костадин Христов Костадинов с решение
№ 42 от 5.03.1993 г. на ПК – Варна.
Имот № 820 става с площ 2536,77 кв. м и в
регистъра не се променя вписаният като собственик „училищна нива“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
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V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Пчелина,
КР 506, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
13.11.2010 г. съдебно решение № 2105 от 21.10.2010 г.
по адм.д. № 2218/2010 г. на Административния
съд Варна:
В ПНИ на СО м. Пчелина, землище гр. Вар
на, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
НИ 426 става с площ 572,46 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Ваня Иванова Йорданова с н.а. № 69, том II, дело № 563 от 5.03.1981 г.
и договор за доброволна делба рег. № 167, том I,
рег. № 1668, дело № 167 от 17.12.2008 г., вписан в
книгите по вписванията на 19.12.2008 г., том ХХ,
№ 173, вх. рег. № 38467.
НИ 430 става с площ 886,21 кв.м и в регистъра като собственик се вписват Ангел Петров
Димитров и Ганка Петрова Петрова с н.а. № 191
от 23.11.1993 г., т. LVI, д. № 13798.
НИ 9525 става с площ 5579,37 кв.м с НТП – за
второстепенна улица, собственик – Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Соук солар/Сълзица, част от КР 505, землище гр. Варна, община
Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
4.07.2013 г. съдебно решение № 1204 от 20.03.2013 г.
по гр.д. № 19756/2011 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на СО м. Соук солар/Сълзица, част
от КР 505, землище гр. Варна, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
НИ № 586 става с площ 1076 кв. м за Велико
Димов Вичев и Райна Иванова Вичева, н.а. № 127,
т. V, дело № 2466, от 17.04.1991 г.
НИ № 587 става с площ 732 кв. м за Никифор
Маринов Герчев и Елена Тодорова Герчева съгласно н.а. № 177, том I, рег. № 3991, дело № 150 от
16.08.2011 г., вписан в СВ – Варна, с акт № 159, том
LI, дело № 10953, вх. рег. № 18032 от 16.08.2011 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
4.10.2010 г. съдебно решение № 129 от 24.02.2009 г.
по адм.д. № 20/2008 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на СО м. Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
За НИ 5057 с площ 449 кв. м в регистъра се
заличава „неидентифициран собственик“ и като
собственик се вписва Апостол Гарабед Капланов с н.а. № 32, том I, рег. № 983, дело № 79 от
7.03.2000 г., вписан в СВ – Варна, с вх. рег. № 1786
от 7.03.2000 г., акт № 44, том V, дело № 1071.
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Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
4162
ЗАПОВЕД № РД-15-7706-320
от 9 юни 2015 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Панорама І,
ІІ, ІІІ, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на вл язло в законна сила
на 14.12.2013 г. съдебно решение № 2905 от
15.11.2013 г. по адм. дело № 1217/2013 г. на Административния съд – Варна:
В ПНИ на СО Панорама I, II и III, землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна, се
извършват следните промени:
НИ 274 става с площ 600 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Осман Хасан Мустафа
с н.а. № 83, том ХII, дело 5971 от 18.04.1994 г.
НИ 275 става с площ 686 кв. м, със собственик
Богдана Стоянова Йендем съгласно н.а. № 193,
том І, рег. № 6573, дело № 249 от 7.09.2000 г.,
вписан в Службата по вписванията – Варна, с вх.
рег. № 9021 от 7.09.2000 г., акт № 98, том ХХV,
д. № 5727, за 600/800 кв. м ид. части. Богдана
Стоянова Йендем е вписана като собственик със
заповед № РД-14-7706-130 от 28.03.2014 г. на областния управител на област с административен
център Варна, издадена в изпълнение на влязло
в законна сила на 6.01.2009 г. решение № 1243
от 6.10.2008 г. по адм. дело № 2581/2007 г. на
Варненския административен съд.
НИ 9516 с площ 79 кв. м, с НТП: улици, със
собственик Община Аксаково.
НИ 316 става с площ 500 кв. м. В регистъра
се заличават вписаните като собственици Росица
Петрова Карастоянова без вписан документ за
собственост и Пламен Петров Петров без вписан
документ за собственост и като собственик се
вписват наследниците на Мара Жекова Петрова
с удостоверение № 3341 от 5.01.1998 г. на Община
Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на земеделски земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ на
местност Старите лозя, кадастрален район 500,
землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила съдебно решение № 1627 от 17.04.2012 г. по гр. дело
№ 14979/2011 г. на Районния съд – Варна:
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В ПНИ на м. Старите лозя, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, се
извършват следните промени:
Заличава се НИ № 250, записан на неидентифициран собственик, и се новообразуват следните
имоти:
НИ № 571 с площ 2314 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва „неидентифициран
собственик“.
НИ № 572 с площ 1000 кв. м и в регистъра
като собственик се вписват Стоянка Янева Стефанова и Валентина Костова Панайотова съгласно
удостоверение № 2951 от 24.11.1997 г. на кмета на
община Аксаково.
НИ № 562 става с площ 2879 кв. м, с НТП:
за селскостопански, горски, ведомствен път, със
собственик Община Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІІ. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Студен
кладенец (Сюнек пунар), включващ селищно образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, представляващо
КР 503, и земеделски земи, представляващи КР 502
и КР 504, в землище с. Орешак, община Аксаково,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 12.12.2012 г. съдебно решение № 2999 от
12.12.2012 г. по касационно а дминист ративно дело № 3550/2012 г. на Административния
съд – Варна, и в изпълнение на влязло в законна
сила на 29.05.2012 г. съдебно решение № 2085 от
9.05.2012 г. по гр. дело № 2419/2012 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличава се НИ № 503.252, записан на наследниците на Янко Славов Славов с решение
№ 9400 от 10.02.1997 г.
НИ № 503.119 става с площ 686 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците
на Янко Славов Славов с решение № 9400 от
10.02.1997 г. на ПК – Аксаково.
НИ № 503.120 става с площ 600 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Кирил Стоянов
Александров с н.а. № 66, том ХVII, дело № 11166,
от 24.10.1995 г.
НИ № 503.121 става с площ 996 кв. м, в регистъра се заличава Мартин Димитров Желев и
като собственик се вписват наследниците на Янко
Славов Славов с решение № 9400 от 10.02.1997 г.
на ПК – Аксаково.
За НИ № 503.156 с площ 600 кв. м в регистъра се заличава Мартин Димитров Желев и като
собственик се вписват наследниците на Янко
Славов Славов с решение № 9400 от 10.02.1997 г.
на ПК – Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
29.05.2012 г. съдебно решение № 2085 от 9.05.2012 г.
по гр.дело № 2419/2012 г. на Варненския районен
съд и влязло в законна сила на 8.07.2014 г. решение
№ 1193 от 10.03.2014 г. по адм. дело № 12143/2013 г.
на Варненския районен съд:

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

В ПНИ на местност Студен кладенец (Сюнек
пунар), включващ селищно образувание по § 4,
ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, представляващо КР 503, и земеделски земи, представляващи КР 502 и КР 504,
в землище с. Орешак, община Аксаково, област
Варна, се извършват следните промени:
Заличава се НИ № 503.252, записан на наследниците на Янко Славов Славов с решение
№ 9400 от 10.02.1997 г.
НИ № 503.119 става с площ 686 кв. м и в регистъра като собственик се вписват наследниците
на Янко Славов Славов с решение № 9400 от
10.02.1997 г. на ПК – Аксаково.
НИ № 503.120 става с площ 600 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Кирил Стоянов
Александров с н.а. № 66, том ХVII, дело № 11166,
от 24.10.1995 г.
НИ 503.121 става с площ 996 кв. м и в регис
търа се заличава Мартин Димитров Желев и
като собственик се вписват наследниците на Янко
Славов Славов с решение № 9400 от 10.02.1997 г.
на ПК – Аксаково.
НИ № 503.122 става с площ 600 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва Николай
Стоянов Нойков с н.а. № 81, том ХХIХ, дело
№ 6609, от 7.08.2004 г.
За НИ № 503.156 с площ 600 кв. м в регистъра се заличава Мартин Димитров Желев и като
собственик се вписват наследниците на Янко
Славов Славов с решение № 9400 от 10.02.1997 г.
на ПК – Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Черноморска панорама (Ювез),
кадастрален район 600, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.
В изпълнение на влязло в законна сила на
28.02.2012 г. съдебно решение № 356 от 7.02.2012 г. по
адм. дело № 12851/2011 г. на Районния съд – Варна:
В ПНИ на м. Черноморска панорама (Ювез),
землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, се извършват следните промени:
Заличават се НИ № 152 и НИ № 153 по ПНИ
и се новообразуват следните имоти:
НИ № 160 с площ 117 кв. м, с НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път, със собственик
Община Аксаково.
НИ № 161 с площ 448 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва „неидентифициран
собственик“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
4163

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 117
от 28 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 129, ал. 1,
чл. 80, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ,

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

Заповед № 1065 от 10.06.2014 г. на кмета на община Габрово и протокол № 12 от 12.05.2015 г. на
ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР), за частично изменение (ЧИ) на застроителен и регулационен план
(ЗРП) за част от кв. 15 по плана на гр. Габрово,
кв. Нова махала – Шумели.
С ПУП – ПР, част от кв. 15 по плана на
гр. Габрово, кв. Нова махала – Шумели, се променя, както следва:
1. З а о с и г у ря в а не н а т ра нс по р т ен до с т ъ п д о У П И V-1 53 , 1 5 6 и д о п о з е м л е н и
имоти, попадащи в УПИ I – читалище, от кв. 16 се
предвижда нова улица с о.т. 201 – 202 – 203 – 204
и ширина 6,0 м.
2. Отпада УПИ III-146 и се обособява УПИ
III – озеленяване, от кв. 15.
3. Обособява се нов квартал 15а.
4. В новообособения кв. 15а:
– съществуващият УПИ IV-148 става УПИ
I-148;
– съществуващият УПИ V-153, 156 става
УПИ II-153, 156;
– съществуващият УПИ VII – озеленяване,
става УПИ III – озеленяване, който се разширява
в северна посока за сметка на част от ПИ 147.
Изменението е нанесено върху скица № 769
от 23.10.2014 г.
Председател:
Л. Георгиева
4096

ОБЩИНА ЛУКОВИТ
РЕШЕНИЕ № 558
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Луковит, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларни п ланове (П У П – ПП) за елемен т и
на техническата инфраструктура – довеж дащ
водопровод и електропровод 20 kV във връзка
със захранване на ПИ с кадастрален № 051036,
м. Ямен, в землището на с. Дерманци, община
Луковит, с трасета:
водоп р овод п р е з поз ем лен и и мо т и: П И
№ 000252 (общинско дере); ПИ № 000051 (общинско дере); ПИ № 000251 (общински полски
път); ПИ № 150248 (общински полски път); ПИ
№ 150237 (общински полски път) и ПИ № 051036
(нива, собственост на възложителя) с обща дължина на трасето 326,09 л. м;
електропровод 20 kV през поземлени имоти: ПИ
№ 150248 (общински полски път); ПИ № 150237
(общински полски път) и ПИ № 051036 (нива,
собственост на възложителя) с обща дължина
на трасето 214,0 л. м.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Луковит до Административния съд – Ловеч.
Председател:
К. Василев
4184
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ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 641-51
от 9 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови
пазар, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – присъединителен (захранващ) газопровод, извън урбанизираната територия
в землището на гр. Нови пазар, от ГРС „Нови
пазар“ в ПИ № 52009.70.334 до ПИ № 52009.339.19
по КК на гр. Нови пазар, собственост на „Ал и
Ко“ – АД – Шумен.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
органа, издал акта, пред А дминистративния
съд – Шумен.
Председател:
Н. Николов
4175

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 9
от 29 април 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21 , ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – г р. Сапарева бан я, одобрява проект
за подробeн устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния териториален
обхват – поземлени имоти с идентификатори
№ 027018, № 027226 и № 000044 по картата на
възстановената собственост за землището на
с. Ресилово, третиращ изграждане на елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – външно електрозахранване – средно напрежение, на обект „Малкоетажна жилищна сграда“, предвиден с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата
на неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 027018, местност Над селото, по картата
на възстановената собственост за землището на
с. Ресилово, община Сапарева баня, с възложител
Лиляна Денчева Димитрова.
Председател:
П. Чучуганов
4095

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1056
от 27 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
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Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на подземен електропровод
за захранване на водна помпа в ПИ № 013030 в
м. Ашъка в землището на с. Лозен. Трасето на
електропровода е около 312 м, започва от ТНН,
ТП/БКТП ТП-3, КЛ/ВЛ 20 kV „Варвара“, п/ст
110/20 kV „Белово“ (30 м в регулацията на с. Лозен,
за което има издаден протокол от комисията по
подземни проводи към Община Септември). От
края на регулацията проектното трасе се насочва
на юг, пресича ПИ № 000147 (отводнителен канал),
след което продължава в същата посока в обхвата
на път ІV клас ПИ № 000125. След около 230 м
чупи на изток и навлиза в имот № 013198 (полски
път), върви по него и достига до ПИ № 013030,
където ще бъде изградена водната помпа.
Проектът е на разположение в сградата на
общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
4126

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 1241
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, ЗУ Т и решение на Общински
експертен съвет по устройство на територията
Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на тръбопровод за зах ранване на имот № 046047, намиращ се в
местността Градевска, землище на с. Градево,
община Симитли.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 20 kV
за захранване на имот № 046047, намиращ се в
местността „Градевска“, землище на с. Градево,
община Симитли.
3. Упълномощава кмета на община Симитли да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнение на решението.

ВЕСТНИК
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Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Подземна
кабелна линия 20 kV, част от трасе „Метоха“ към
трафопост „Пайталка“ в землището на гр. Сопот“.
Трасето е с дължина 280 м, преминава през поземлени имоти – публична общинска собственост,
с идентификатори 68080.600.227 – местен път, и
68080.171.182 – пасище.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
М. Кацарова
4093

ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 380
от 2 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ-10 о т
14.05.2015 г. на комисия по земеделските земи
към МЗХ Общинският съвет – с. Венец, реши:
Одобрява изработен ПУП – парцеларен план
(ПП) за трасе за проектиране с дължина 355 м
през земеделск и земи, неполивна, частна и
публична общинска собственост, за изграждане
на обект „Реконструкция на водоснабдителната
мрежа на с. Венец, община Венец, област Шумен“ в землището на с. Венец, поземлени имоти
№ 000099 и 029006, местност Юч Алан, община
Венец, област Шумен.
Председател:
Б. Яхя
4125
25. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и 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 „Вела“, разположена в
землището на гр. Вълчедръм, община Вълчедръм,
област Монтана, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1

4753900.0

8518520.0

2

4753920.0

8518620.0

3

4753800.0

8518750.0

4

4753850.0

8518950.0

ОБЩИНА СОПОТ

5

4753781.2

8518930.1

РЕШЕНИЕ № 289
от 27 май 2015 г.

6

4753745.1

8518885.1

7

4753613.1

8518798.6

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 и 11
ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сопот, реши:

8

4753580.9

8518852.2

9

4753330.0

8518870.0

10

4752728.3

8518839.3

Председател:
Вл. Христов
4127

БРОЙ 46
№

ДЪРЖАВЕН
X (m)

Y (m)

11

4752679.6

8518743.1

12

4752643.5

8518688.4

13

4752593.3

8518686.7

14

4752450.0

8518620.0

15

4752390.0

8518550.0

16

4752400.0

8518350.0

17

4752460.0

8518380.0

18

4752530.0

8518440.0

19

4752610.0

8518470.0

20

4752710.0

8518640.0

21

4752800.0

8518750.0

22

4752970.0

8518800.0

23

4753130.0

8518670.0

24

4753250.0

8518600.0

25

4753400.0

8518570.0

26

4753600.0

8518440.0

27

4753720.0

8518440.0

28
4753800.0
8518500.0
4159
11. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във
връзка с чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“, чл. 143,
ал. 1 и чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУТ при условията на
чл. 60, ал. 1 АПК е издал на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-45
от 3.06.2015 г. за обект: „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX“, фаза „Системи“:
Системи за сигнализация, телекомуникации и
система SCADA за цялата линия, част: GSM-R
базова станция „Симеоновград Запад“, GSM-R
базова станци я „Преславец“, GSM-R базова
станция „Бисер“, с местонахождение землището
на гр. Симеоновград, община Симеоновград, и
землищата на с. Преславец и с. Бисер, община
Харманли, област Хасково. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд (ВАС) в 3-дневен срок от
съобщаването му в „Държавен вестник“, а разрешението за строеж на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред ВАС в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
4086
16. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-47 от
8.06.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РзС-2 от 8.11.2013 г. за обект „Събиране,
пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев
бряг – Равда в рамките на проект DIR-5101111668-152 ОП „Околна среда 2007 – 2013“; обект 2:
Реконструкция и разширение на пречиствателна
станция за отпадъчни води – Равда, с местополо-
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жение: ПИ 00833.5.108 и ПИ 00833.5.355, местност
Пречиствателната, гр. Ахелой, община Поморие,
област Бургас, за подобекти: обслужваща сграда
към метантанкове, механично сгъстяване на
ИАУ; събирателна станция за обезмирисяване
на въздуха; биологичен филтър за течност от
обезмирисяването; метантанк – 3 бр. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4085
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-48 от 12.06.2015 г. за обект „ЖП линия
№ 4 Русе – Горна Оряховица – Дъбово, от км
201+010 до км 203+800 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове от км 201+070 до
км 201+120 и от км 203+650 до км 203+680 в
междугарието Кръстец – Радунци по IV главна
жп линия – реконструкция“, Подобект 1 – „Неотложно възстановяване прилежащите скатове
от км 201+010 до км 201+180 в междугарието
Кръстец – Радунци по IV главна жп линия,
Подобект 2 – Неотложно възстановяване прилежащите скатове от км 203+640 до км 203+800 в
междугарието Кръстец – Радунци по IV главна
жп линия“ на територията, област Стара Загора, община Мъглиж, с. Борущица, ПИ 000410.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
4135
24. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-49 от 12.06.2015 г. за обект „Железопътна
линия № 4 Русе – Горна Оряховица – Дъбово
от км 183+100 до км 183+425 – реконструкция;
Аварийно-укрепителни и отводнително-строителни работи от км 183+200 до км 183+425 в гара
Плачковци“. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерство на регионалното
развитие и благоустройството.
4136
31. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 6, предложение последно, чл. 152, ал. 2 и чл. 145, ал. 2,
т. 2, букви „а“ и „в“ ЗУТ е издал на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Заповед № РС-50 от
16.06.2015 г. на минист ъра на региона лното
развитие и благоустройството за допълване на
Разрешение за строеж № РС-46 от 27.08.2010 г. за
обект „Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния
път и увеличаване на проектните скорости на жп
линията София – Карлово – Зимница – ЛОТ 1
София – Карлово“, подобект „Рехабилитация
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на съоръженията и устройствата на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи
в железопътния участък Пирдоп – Карлово“,
намиращ се на територията на общини Пирдоп
и Антон, Софийска област, и общини Сопот и
Карлово, област Пловдив, с въвеждане на етапи,
както следва: Етап 1: Рехабилитация на ОТ в
гари Антон, Копривщица, Стряма и Клисура;
Етап 2: Рехабилитация на ОТ в гари Пирдоп,
Христо Даново и Сопот; Етап 3: Дейности в
междугарията; Етап 4: Пресъоръжаване на автоматични прелезни устройства. Заповедта може
да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ от заинтересуваните лица
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
4158
68. – Нов български университет, София,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (керамика)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
4145
39. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява конкурси за: професор в професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Политическо лидерство и национална духовност) за нуждите на
Национален политически институт „Димитър
Благоев“; доцент в професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (Библиотеките във Велико Търново: Опит
за историографско изследване) за нуждите на
РНБ „П.Р. Славейков“, двата със срок 2 месеца
от обнародването в ,,Държавен вестник“. Документи – на адрес: бул. Цариградско шосе 119,
стая 111, тел. за справки 970 85 98, www.unibit.bg.
4146
29. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за: доцент в
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“; главен асистент в професионално
направление 4.5. Математика (висша математика), двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056/715-725.
4120
450. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент по
професионално направление 3.6. Право, научна
специалност „Административно право и административен процес“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – ВУТП, София 1700, ул. Академик
Стефан Младенов 1, тел. 02/8062 227, експерт
човешки ресурси.
4109
21. – Висшето училище по мениджмънт – Вар
на, обявява конкурси за доценти по: професионално направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Социално управление“ – двама; професионално направление 4.6. Информатика
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и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ – един; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Компютърни системи, комплекси
и мрежи“ – един; професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Системно програмиране“ – един.
Кандидатите трябва да владеят отлично английски
език – минимум ниво В2 съгласно Европейската
езикова рамка. Конкурсите са със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в сградата на ВУМ, Варна, ул. Оборище
13А, стая 401, тел. 052 300 680.
4088
72. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за академична длъжност професор в
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Земен магнетизъм и гравиметрия“
за нуждите на Департамент „Геофизика“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3,
тел. 02/979 3322.
4160
94. – Община Благоевград на основание чл. 25
ал. 4 от Закона за общинска собственост уведомява Гюргена Христова Панова, че е издадена
Заповед за отчуждаване № 963 от 21.05.2015 г.
на кмета на община Благоевград (на основание
чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, 2 и 3 ЗОС)
на поземлен имот с проектен идентификатор
04279.610.391 с площ 6 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 04279.610.49
по кадастралната карта на Благоевград, одобрена
със Заповед № РД-18-32 от 10.05.2006 г. за мероприятието ул. Д-р Борис Проевски по плана на
ІІІ микрорайон Благоевград, одобрен със Заповед
№ 890 от 10.11.1997 г. на кмета на община Благоевград. Заповедта може да бъде обжалвана в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“. Обезщетението в размер
246 лв. ще бъде преведено в „Инвестбанк“ – АД,
Благоевград, по сметка на правоимащия след
влизане в сила на заповедта.
4128
29. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че са изработени: 1. ПУП – парцеларен план, за трасе на
оптична кабелна линия „ТШ3-1 – 093-08/ТШ3“
за частта от трасето, преминаващо през землищата на с. Равнец и с. Братово, община Бургас;
2. ПУП – парцеларен план, за трасе на оптична
кабелна линия „0807-0801/ТШ3-081“ за частта от
трасето, преминаващо през землищата на гр. Бургас и с. Братово, община Бургас. Проектите са
изложени за разглеждане в стая 401 в сградата
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4156
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68. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии)
за кабелно захранване с електрическа енергия
20 kV на поземлен имот № 12259.915.18, местност
Дърводелци, в землището на гр. Враца. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Враца
(стая № 2) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него.
4097
23. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПРЗ), на гр. Панагюрище с обхват жилищната зона на изток
от р. Луда Яна в съществуващите граници на
урбанизираната територия, фаза – предварителен
проект. Подробният устройствен план – план за
регулация и застрояване, се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април
13, Център за услуги и информация, и може да
се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
4161
1. – Община Пловдив, район „Западен“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект на ПУП – ПРЗ, с който се урегулира
поземлен имот с идентификатор 56784.513.114
по КККР на гр. Пловдив в обхват част от кв.
11 и кв. 12 по ПУП – ПУР с устройствени зони
на кв. Христо Смирненски III, гр. Пловдив.
Образуват се нови УПИ I-513.189, общественообслужваща, търговска и складова дейност,
жилищно застрояване от кв. 11 и УПИ I-513.190,
общественообслужваща, търговска и складова
дейност, жилищно застрояване и ТП от кв.
12 по ПУП – ПУР с устройствени зони на кв.
Христо Смирненски III, гр. Пловдив. Проектът
е изложен за запознаване в районната администрация – район „Западен“ на Община Пловдив,
ул. Вечерница 1а. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
Община Пловдив чрез район „Западен“.
4129
11. – Община Приморско, дирекция „УТ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че e изработен проект за ПУП (ПРЗ)
за УПИ І в кв. 36Г по плана на гр. Приморско
с цел обединяване на УПИ І, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ,
VІІІ, ІХ в кв. 36Г по плана на гр. Приморско в
един новообразуван УПИ І – „за морски парк“,
в кв. 36Г по плана на гр. Приморско и про-
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мяна в номерацията на УПИ ІІ в УПИ V, кв.
36Г, гр. Приморско, осигуряване на достъп до
УПИ V в кв. 36Г през алея в новопредвидения
парк съгласно чл. 14, ал. 4 ЗУТ с широчина
на алеята – 5 м, като новообразуваните УПИ
се обособяват в кв. 36Г, кв. 36Д, отпада и се
предвижда нискоетажно застрояване за обекти
по чл. 62, ал. 7 ЗУТ. Проектът се съхранява
в дирекция „УТ“ и може да бъде предоставен
за разглеждане от заинтересованите по всяко
време от работния ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ недоволните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
4098
10. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – изменение на план за улична регулация (ИПУР) и изменение на план за регулация
(ИПР), за обект: „Защита от наводнения на река
Русенски Лом“, Русе, по договор № РД-02-145 от
27.03.2014 г. с възложител МРРБ. Проектът за
ПУП – ИПУР и ИПР, на поземлени имоти по
поречието на р. Русенски Лом е изработен на основание Решение № 421, прието с протокол № 19
от 27.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Русе,
и обхваща територии от жп моста над реката
до устието є при р. Дунав, изцяло попадащи
в Западна промишлена зона. С протокол от
експертен съвет № 1 от 10.12.2014 г. съгласно
Заповед № РД-02-14-1185 от 3.12.2014 г. на министър Лиляна Павлова е приет предложеният от
проектанта вариант 1 на идеен проект за „Инвестиционен проект за укрепване коритото на р.
Русенски Лом“. С проекта се засягат границите
на 29 бр. поземлени имоти, от които 7 бр. са
частна собственост. В съответствие с приетия
вариант 1 за корекция на р. Русенски Лом се
допуска изменение на плана за улична регулация
и изменение на плана за регулация, отразено с
кафяв и зелен цвят, в следните участъци: изменят
се границите на УПИ ІІ-237, ІІІ-237 и ІV-237 в
кв. 976 към р. Русенски Лом, като се променя
и отреж дането на у регулираните поземлени
имоти съответно на УПИ ІІ-554, 555, УПИ ІІІ-10
и УПИ ІV-11; изменя се границата на кв. 976,
като се образува нов урегулиран поземлен имот
за корекцията на реката – УПИ V – за смесено
предназначение; изменят се границите на УПИ
V-238 в кв. 971, като се променя и отреждането
му на УПИ V-80; изменят се границите на УПИ
І-215 в кв. 970 към реката, като се променя и
отреждането му на УПИ І-77; образува се нов
УПИ ІІІ – за паркинг, в кв. 970 за територията между ул. Матей Стойков (от о.т. 8702 до
о.т. 8872) до новата граница на реката; изменя
се границата на кв. 970, като се образува нов
урегулиран поземлен имот за корекцията на
реката – УПИ ІV – за смесено предназначение;
изменят се границите на УПИ ІІ-6 и ІV-741 в
кв. 969, като се променя отреждането на урегулирания поземлен имот ІІ-6 съответно на УПИ
ІІ-54; образуват се три нови квартала с номера
966а, 966б и 966в; в кв. 966а се образува нов
УПИ І – за смесено предназначение; в кв. 966б
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се образува нов УПИ І – за смесено предназначение, като образуването му налага изменение
на УПИ ХХVІ-227 и промяна на отреждането
му на УПИ ХХVІ-124; в кв. 966в се образува нов
УПИ І – за смесено предназначение; изменят се
границите на УПИ VІ-5161 и V-1244 в кв. 4 към
границата на р. Русенски Лом, като се променя
и отреждането им съответно на УПИ VІ-126 и
V-142; поради промяна на коритото на реката
се изменя и уличната ос на ул. Адмирал Рождественски от о.т. 8368 (през о.т. 1747, о.т. 7046а
до о.т. 7046), като се създават нови осови точки
с номера 1747а, 1747б, 1747в, 1747г, 1747д, 1747е,
1747ж и 632а и се създава връзка с бул. Трети
март. Променя се габаритът на улицата от 12 м
на 10 м, като в най-тясната си част при УПИ
ХVІІІ, отреден за „Фазан“ – АД, става 9 м. 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.
4099
17. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура
за електрозахранване на поземлен имот (ПИ)
062001 по КВС на с. Царевец с трасе през ПИ
000069, ПИ 000301 и ПИ 105071 по КВС на с. Царевец. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 22 на сградата на общината и може да бъде
разгледан всеки работен ден от 8,30 до 12 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4150
50. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – електропровод, водопровод
и канализация до поземлени имоти с идентификатори 68080.174.43 (проектен № 68080.174.577)
и 68080.174.76 (проектен № 68080.174.576) по
КККР на гр. Сопот. Трасето на електропровода
преминава през имоти – публична общинска
собственост, с идентификатори 68080.501.9100 – за
второстепенна улица, 68080.174.272 – местен път,
и 68080.174.383 – селскостопански път, с приблизителна дължина 100 м. Трасето на водопровода
преминава през имоти – публична общинска
собственост, с идентификатори 68080.501.9100 – за
второстепенна улица, 68080.174.272 – местен път, и
68080.174.383 – селскостопански път, с приблизителна дължина 100 м. Трасето на канализацията
преминава през имоти – публична общинска
собственост, с идентификатори 68080.501.9100 – за
второстепенна улица, 68080.174.272 – местен
път, и 68080.174.383 – селскостопански път, с
приблизителна дължина 100 м. Изготвеният
ПУП – ПП, е изложен за разглеждане в стая 13
в сградата на общинската администрация. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Сопот.
4094
223. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Подготовка за строителство на участъци по железопътната линия
Пловдив – Бургас“, позиция 6 „Модернизация
на участък Ямбол – Зимница, при гара Завой“
към проект „Рехабилитация на железопътен
участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, разрешен
със Заповед № РД-02-15-31 от 24.02.2015 г. на
министъра на регионалното развитие и благоустройството. Трасето на кабелната линия в
частта на територията на община Ямбол засяга
поземлени имоти с идентификатори 87374.15.24,
87374.15.122 и 87374.15.300 по кадастралната карта
на гр. Ямбол. Проектът за ПУП – ПП, е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 305. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта (в частта за
територията на община Ямбол) до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4157
73. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за прокарване на
подземен електропровод за електрозахранване
на тръбен кладенец в ПИ № 000049 в землището на с. Лозенец, община Крушари. Проектът е
изложен в стая 201 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с него и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
4130

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, второ отделение, призовава Нино Ангелов, с неизвестен адрес
в Република България и в чужбина, да се яви в
съда като ответник по адм. дело № 12027/2014 г.,
образувано по молба на Малинка Стоева Ангелова, против решение № 1123 от 30.06.2014 г.,
постановено по адм. д. № 981/2013 г. по описа на
Административния съд – Благоевград. Делото е
насрочено за 27.10.2015 г. от 14 ч., зала 1.
4112
Върховният административен съд, второ
отделение, призовава Изабел Ангелов (Байер)
с неизвестен адрес в Република България и в
чужбина, да се яви в съда като ответник по
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адм. дело № 12027/2014 г., образувано по молба
на Малинка Стоева Ангелова, против решение
№ 1123 от 30.06.2014 г., постановено по адм. д.
№ 981/2013 г. по описа на А дм инис т рат ивния съд – Благоевград. Делото е насрочено за
27.10.2015 г. от 14 ч., зала 1.
4113
Върховният административен съд, шесто
отделение, втора колегия, на основание чл. 181,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от сдружение „Асоциация на хората с множествена склероза“, София,
с което се оспорва Наредба № 5 от 20.02.1987 г.
за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно
чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда (издадена от
министъра на народното здраве и председателя
на ЦС на БПС – ДВ, бр. 33 от 1987 г., в сила
от 1.01.1987 г.), във връзка с което е образувано
адм. д. № 6753/2015 г. по описа на ВАС.
4114
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Крум Георгиев Петров,
Тодор Крумов Петров и Георги Крумов Петров,
и тримата от Благоевград, ул. Дъбравска 13, със
съдебен адрес: Благоевград, ул. Тодор Александров 43а, ет. 2, ап. 3 – чрез адв. Петър Георгиев
Петров, против Заповед № 507 от 2.04.2015 г. на
кмета на община Благоевград, с която е одобрен
ПУП, както следва: 1. изменение на плана за
застрояване (ПЗ) на УПИ ХV, кв. 127 по плана
на V микрорайон на гр. Благоевград, имот с
идентификатор 04279.605.241 по КК на гр. Благоевград за промяна на предназначението от
„за озеленяване“ в „за жилищно строителство“;
2. изменение на плана за застрояване (ПЗ) на
УПИ ХV, кв. 127 по плана на V микрорайон
на г р. Бла г оевг ра д, и мо т с и ден т ифи к ат ор
04279.605.241 по КК на гр. Благоевград за привеждане в съответствие с общ устройствен план
на община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, в устройствена зона „Жс“
с показатели: Н – до 15 м, П.застр. – до 70 %,
Кинт – до 2, П. озел. – мин. 30 %, по черни,
червени, сини и жълти цветове, линии и надписи
на приложения към тази заповед. За подробния
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ) е образувано адм. дело № 444/2015 г. по опи
са на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 30.09.2015 г. от 10,20 ч.,
зала 002. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
пред съда в едномесечен срок от обявяване на
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което трябва да съдържа: 1.
посочване и описание на оспорения индивидуален
административен акт; 2. информация за правата
на заинтересуваните лица да се конституират
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“, а именно:
заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
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до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б) трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; з) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
4122
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване против разрешение за отсичане
на дълготрайна растителност по чл. 63, ал. 2 ЗУТ
№ 20 от 4.12.2014 г., издадено от главния инженер
в дирекция „Строителство“ в Община Бургас, с
което е разпоредено премахването и отсичането на 40 броя дървесни видове: Чинар (Platanus
orientalis) – 20 броя, Липа (Tilia argentea) – 2 броя,
Ясен (Fraxinus sp.) – 14 броя, Копривка (Celtis
australis) – 4 броя, попадащи по ул. Александровска
в участъка от ул. Левски до бул. Сан Стефано и
прилежащите пресечни улици. По оспорването
е образувано адм.д. № 2578/2014 г., насрочено за
31.07.2015 г. от 10,30 ч.
4143
Административният съд – Плевен, II състав, съобщава, че в съда е образувано адм.д.
№ 377/2015 г. по оспорване на чл. 48, ал. 1 от
Наредба № 6 за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Левски, приети с Решение № 649 по
протокол № 54 от 26.03.2015 г. и Решение № 671
по протокол № 56 от 30.04.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Левски.
4123
Административният съд – Пловдив, административно отделение, ІХ състав, призовава
Василка Константинова Куцоглу с последен адрес
област София, Столична община, София, ж.к.
Младост 2, блок 206, вх. 8, ет. 1, ап. 2, ч/з Георги
Бъчваров, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 2.09.2015 г. в 14 ч. като заинтересована страна
по административно дело № 2384/2014 г., заведено
от Венета К. Станева, Евгения А. Станева, Елисавета А. Станева, Елена Х. Станева, Станка Ц.
Бурова, срещу Заповед № 14ОА1918/25.07.2014 г.
на вр.и.д. кмет на община Пловдив. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4148
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Административният съд – Пловдив, административно отделение, ІХ състав, призовава
Анастасия Константинова Куцоглу с последен
адрес област София, Столична община, София,
ж.к. Младост 2, блок 206, вх. 8, ет. 1, ап. 2, ч/з
Георги Бъчваров, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 2.09.2015 г. в 14 ч. като заинтересована страна по административно дело
№ 2384/2014 г., заведено от Венета К. Станева,
Евгения А. Станева, Елисавета А. Станева, Елена
Х. Станева, Станка Ц. Бурова, срещу Заповед
№ 14ОА1918/25.07.2014 г. на вр.и.д. кмет на община Пловдив. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4149
Административният съд – София-град, второ отделение, 33 състав, съобщава, че срещу
Решение № 833 от 18.12.2014 г. на Столичния
общински съвет за одобряване на специален
ПУП – план за изграждане на метрополитен с
метростанции за трети метродиаметър в частта
му по отношение на кв. 36, м. Суха река-запад,
е образувано адм. дело № 3272/2015 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 24.09.2015 г. в 13,30 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
4089
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 2552/2015 г. по описа на ІІ отделение,
28 състав, по жалба на Николай Василев Начев от
София срещу Заповед № РД-09-253 от 24.06.2009 г.
на главния архитект на район „Слатина“, Столична община, с която е одобрено изменение на
подробен устройствен план (ПУП) – частично
изменение на план за застрояване (ЧИПЗ) на
м. Гео Милев, кв. 30а, УПИ VІІІ-933 и УПИ ІХ934, и е насрочено за 16.09.2015 г. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по
делото чрез подаване на заявление до съда със
съдържанието, определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ,
и приложенията, посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ.
Със заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към
подадени жалби.
4090
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 3271/2015 г. по описа на ІІ отделение,
23 състав, по повод подадена жалба от Мария
Николова Маркова, Елиана Иванова Маркова и
Нина Иванова Балканджиева, всички от София,

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

срещу Решение на Столичния общински съвет
(СОС) № 490 по протокол № 66 от 24.07.2014 г.,
с което е одобрен ПУП – план за регулация и
режими за застрояване за преструктуриране на
м. ж.к. Красно село – Стрелбище, урб. бл. 32, при
граници бул. България, бул. Петко Ю. Тодоров
и бул. Гоце Делчев в частта му относно УПИ
III-1107 от кв. 7, и е насрочено за 12.10.2015 г.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда. Заинтересованите лица имат право да се
конституират като ответници в производството
пред съда в срока по ал. 1 на чл. 218 ЗУТ чрез
подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
4144
Добричкият районен съд, гражданско отделение, VІ състав, уведомява Фахреттин Йорулмаз,
роден на 24.01.1969 г. в Република Турция, с
неизвестен адрес и без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр.д. № 1420/2015 г. на основание чл. 49,
ал. 1 СК, заведено от Инджихан Реджеб Хасан,
като му указва, че следва да се яви за открито
съдебно заседание на 17.09.2015 г. в 9,30 ч. за
връчване на книжата по делото по чл. 131 ГПК.
В случай че не се яви, съдът ще му назначи особен представител. Ответникът следва да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 40, ал. 2 ГПК.
4091
Кубратският районен съд призовава Красимир
Антонов Игнатов, без регистрирани постоянен
и настоящ адрес в Р. България, като ответник
по гр. д. № 24/2015 г. по описа на съда, заведено
от Вели Инел Мюмюн чрез адв. Сезгин Вели от
АК – Разград, с правно основание чл. 341 и сл.
ГПК, да се яви в съда в двуседмичен срок от
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за връчване на преписи от исковата молба
с приложенията към нея. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4124
Тутраканският районен съд призовава Зейнети Ашимова Алиева, родена на 6.05.1958 г., с
неизвестен адрес, да се яви в съда като ответница
в двуседмичен срок, считано от обнародването
в „Държавен вестник“, за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея във връзка с предявения
от Ашим Ашим Мехмед иск с правно основание
чл. 341 и сл. ГПК, по гр.д. № 14/2015 г., както
и да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК, като съдът ще є назначи особен
представител.
4121
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
54. – ПОК „Съгласие“ – АД, София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за финансовото състояние към 31 декември
2014 г.
’000 лв.
Активи
Нетекущи активи
Сгради, машини и съоръжения
Нематериални активи
Инвестиционни имоти
Дългосрочни финансови активи
Финансови активи на разположение за продажба
Предплатени суми
Отсрочени данъчни активи
Общо нетекущи активи
Текущи активи
Материални запаси
Депозити
Търговски вземания
Вземания от свързани лица
Вземания по репо сделки
Други вземания
Пари и парични еквиваленти
Текущи активи
Общо активи
Собствен капитал
Акционерен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Общо собствен капитал
Пенсионни резерви
Пасиви
Нетекущи пасиви
Задължения по финансов лизинг
Отсрочени данъчни пасиви
Общо нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Провизии
Пенсионни и други задължения към персонала
Задължения по финансов лизинг
Търговски задължения
Краткосрочни задължения към свързани лица
Данъчни задължения
Задължения по репо сделки
Други задължения
Текущи пасиви
Общо пасиви
Общо собствен капитал, пенсионни резерви и пасиви

2013 г.
’000 лв.

552
15
3 295
28 888
724
73
16
33 563

440
24
3 295
22 389
724
98
17
26 987

2
1 966
35
833
1 089
2 605
6 530

2
34
779
505
964
2 769
5 053

40 093

32 040

10 500
477
4 702
15 679
20 348

10 500
343
2125
12 968
15 044

55
28
83

75
28
103

130
115
44
869
47
42
636
100
983
066
093

40
131
42
796
18
46
811
41
925
028
040

2
3
4
40

2
3
4
32
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Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината,
приключваща на 31 декември
2014 г.
’000 лв.
Приходи от пенсионноосигурителна дейност
Административни разходи
Резултат от пенсионноосигурителна дейност
Промяна на пенсионни резерви, нетно
Печалби/(загуби) от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
Разходи за обезценка на финансови активи
Други приходи
Други финансови приходи/(разходи), нетно
Резултат от дейността за периода преди данъци
Разходи за данъци върху дохода, нетно
Нетен резултат за периода
Доход на акция

15
-9
5
-5

2013 г.
’000 лв.

338
875
463
300

13
-9
3
-4

171
324
847
747

2 366
-11
-23
432
44
2 971
-260
2 711

2 248
-11
-16
76
62
1 459
-118
1 341

лв.
2,58

лв.
1,28

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември
Всички суми са представени
в ’000 лв.
Салдо към 1 януари 2014 г.
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход за годината
Заделяне на законови резерви
Салдо към 31 декември 2014 г.
Салдо към 1 януари 2013 г.
Печалба за годината
Общо всеобхватен доход за годината
Заделяне на законови резерви
Салдо към 31 декември 2013 г.

Акционерен
капитал
10 500
10 500
10 500
10 500

Резерви
343
134
477
258
85
343

Неразпре
делена
печалба
2 125
2 711
2 711
-134
4 702
869
1 341
1 341
-85
2 125

Общо
собствен
капитал
12 968
2 711
2 711
15 679
11 627
1 341
1 341
12 968

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Оперативна дейност
Парични постъпления от пенсионни фондове
Плащания към пенсионни фондове
Постъпления от търговски контрагенти
Плащания към доставчици
Плащания към персонал и осигурителни институции
Плащания за данъци
Плащания за данък върху дохода
Други парични потоци от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Придобиване на материални активи
Продажба на материални активи
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Получени лихви
Получени дивиденти
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Финансова дейност
Плащания по финансов лизинг

2014 г.
’000 лв.

2013 г.
’000 лв.

14 944
-119
1 037
-6 014
-3 378
-236
-289
-8
6 223

12 720
-152
1 235
-7 009
-2 935
-241
-82
-2
3 534

-204

-153

-17 005
9 932
763
476
-11
-6 335

-11 220
8 435
556
200
-11
-2 193

-60

-81
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С Т Р. 4 3
2014 г.
’000 лв.
-60
-172
8
2 769
2 605

Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти
Отрицателни валутно-курсови разлики, нетно
Пари и парични еквиваленти в началото на годината
Пари и парични еквиваленти в края на годината

2013 г.
’000 лв.
-81
1 260
7
1 502
2 769

Отчет за промените в пенсионноосигурителните резерви за годината,
приключваща на 31 декември
Всички суми са в ’000 лв.

Резерв
минимална
доходност
ППФ

Резерв
минимална
доходност
УПФ

Пожизнен
пенсионен
резерв УПФ

1 600

8 650

27

14

10 291

700

4 050

6

-3

4 753

Салдо към 31 декември 2013 г.
Изменение на пенсионноосигурителните резерви

2 300

12 700

33

11

15 044

500

4 800

4

-

5 304

Салдо към 31 декември 2014 г.

2 800

17 500

37

11

20 348

Салдо към 1 януари 2013 г.
Изменение на пенсионноосигурителните резерви

Пожизнен
Общо
пенсионен
пенсионнорезерв ДПФ осигурителни
резерви

Съставил:
Т. Петрова

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
54а. – ППФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2014 г.
’000 лв.

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки
Общо пасиви
Нетни активи в наличност за доходи

4
124
7
2
138

989
299
164
436
888

2013 г.
’000 лв.
4
104
4
3
117

105
946
897
609
557

1
124
11
136

2
101
6
109

138 752

117 448

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
2014 г.
’000 лв.
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Прехвърлени суми към държавния бюджет
Удръжки и такси за ПОК

2013 г.
’000 лв.

10 331
2
10 333
15 768
7 666
23 434
-4 030
-6 350

7 429
-13
7 416
13 488
10 597
24 085
-2 472
-4 285

-2 083

-1 716
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Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение/(намаление), нетно
Нетни активи в наличност в началото на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

БРОЙ 46
2014 г.
’000 лв.
-12 463

2013 г.
’000 лв.
-8 473

21 304

23 028

117 448
138 752

94 420
117 448

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2014 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОК
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от основна дейност
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на инвестиции
Постъпления от сделки с чуждестранна валута
Плащания по сделки с чуждестранна валута
Постъпления от продажба на инвестиции
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Парични средства и еквиваленти в края на периода

2013 г.
’000 лв.

15
-4
-2
4
-3

768
030
060
635
319
-2
10 992

13
-2
-1
7
-1

488
472
694
522
209
-2
15 633

5 010
-69 208
339
-180
58 623
-890
9
-6 297
4 695
3 609
8 304

3 848
-50 910
134
-82
33 995
-22
11
-13 026
2 607
1 002
3 609

Съставил:
Т. Петрова

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
54б. – УПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември

Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Парични средства
Общо активи
Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки и други
Общо пасиви
Нетни активи в наличност за доходи

2014 г.
’000 лв.
33
703
19
19
776

2013 г.
’000 лв.

861
920
153
256
190

24
597
10
20
652

604
217
203
661
685

1
699
21
721

1
566
4
571

775 469

652 114

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
2014 г.
’000 лв.
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата, нетно
Печалба/(загуба) от инвестиционни имоти

52 602
569

2013 г.
’000 лв.
32 166
-9
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Печалба от инвестиране на средствата на фонда
Вноски за осигурени лица
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
Изплатени суми по осигурителни договори
Прехвърлени средства към пенсионен резерв
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
Удръжки и такси за ПОК
Намаления, свързани с осигурителни вноски
Увеличение, нетно
Нетни активи в наличност в начало на периода
Нетни активи в наличност в края на периода

С Т Р. 4 5
2014 г.
’000 лв.
53 171
103 930
23 068
126 998
-930
-3
-43 442
-12 439
-56 814
123 355

2013 г.
’000 лв.
32 157
95 413
25 399
120 812
-674
-6
-31 954
-10 707
-43 341
109 628

652 114
775 469

542 486
652 114

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2014 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица
Платени такси на ПОК
Други плащания към ПОК
Плащания за пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания, свързани с инвестиционни имоти
Постъпления, свързани с инвестиционни имоти
Други парични потоци от инвестиционна дейност
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода

103 930
-930
-12 306
-3
9 405
-29 779
70 317
29
-590
533
-9

-36
34
20
55

836
637
819
303
239
-1
047
270
661
194
125

2013 г.
’000 лв.
95 413
-674
-10 598
-1
-6
12 082
-18 637
77 579
30 005
-382 498
285 673
-696
233
-82
-67 365
10 214
10 449
-2
20 661

Съставил:
Т. Петрова

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
54в. – ДПФ „Съгласие“ – София, на основание чл. 189 от Кодекса за социално осигуряване
обнародва:
Отчет за нетните активи в наличност за доходи към 31 декември
2014 г.
’000 лв.
Активи
Инвестиционни имоти
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата
Вземания
Вземания от ПОК
Парични средства
Общо активи

3 426
56 991
3 004
29
776
64 226

2013 г.
’000 лв.
3 426
50 953
2 526
506
57 411
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2014 г.
’000 лв.

Пасиви
Задължения към осигурени лица
Задължения към свързани лица
Задължения по репо сделки и други
Нетни активи в наличност за доходи

2013 г.
’000 лв.

3
10
9
22

3
112
15
130

64 204

57 281

Отчет за промени в размера на нетните активи в наличност за доходи за годината,
приключваща на 31 декември
2014 г.
2013 г.
’000 лв.
’000 лв.
Печалби от финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност
3 408
3 269
в печалбата или загубата, нетно
Загуба от инвестиционни имоти
-14
-12
Печалба от инвестиране на средствата на фонда
3 394
3 257
Вноски за осигурени лица
5 163
4 979
Постъпили суми за осигурени лица, прехвърлени от други пенсионни фондове
3 820
6 470
Постъпили суми от пожизнения пенсионен резерв от ПОК
1
Увеличения, свързани с осигурителни вноски
8 983
11 450
Изплатени суми по осигурителни договори
-4 279
-3 428
Преведени суми на лица, преминали в други пенсионни фондове
-816
-519
Преведени средства на държавния бюджет
-26
-30
Удръжки и такси за пенсионноосигурителната компания
-333
-324
Намаления, свързани с осигурителни вноски
-5 454
-4 301
Увеличение, нетно
6 923
10 406
Нетни активи в наличност в начало на периода
57 281
46 875
Нетни активи в наличност в края на периода
64 204
57 281
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември
2014 г.
’000 лв.
Оперативна дейност
Постъпления, свързани с осигурени лица
Плащания, свързани с осигурени лица и пенсионери
Плащания към пенсионери
Платени такси на ПОК
Възстановени такси от ПОК
Пенсионен резерв
Постъпления от други пенсионни фондове
Плащания към други пенсионни фондове
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно
Паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Получени лихви и дивиденти
Придобиване на финансови активи
Постъпления от продажба на финансови активи
Плащания за инвестиционни имоти
Постъпления от инвестиционни имоти
Паричен поток от инвестиционна дейност
Нетно намаление/увеличение на парични средства и еквиваленти
Парични средства и еквиваленти в началото на периода
Печалба от валутна преоценка на парични средства
Парични средства и еквиваленти в края на периода
Съставил:
Т. Петрова
4083

2013 г.
’000 лв.

5 163
-4 188
-91
-574
110
3 820
-816
-28
3 396

4 979
-3 311
-117
-422
144
1
6 470
-519
-25
7 200

2 206
-21 936
18 947
-20
7
-796
2 600
506
17
3 123

1 607
-22 338
13 202
-19
9
-7 539
-339
854
-9
506

Главен изпълнителен директор:
М. Марков
Изпълнителен директор:
Ив. Данева
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17. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация за развитие на изкуство
и фолклор“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание (ОС) на сдружението
на 23.08.2015 г. в 10 ч. в София, ж.к. Младост 1,
читалище „Младост“, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на УС на
сдружението през 2014 г.; предложение за решение – ОС приема отчет за дейността на УС на
сдружението през 2014 г.; 2. приемане на промени
в членския състав на сдружението; предложение
за решение – ОС приема промени в членския
състав на сдружението в съответствие с постъпилите молби; 3. приемане на основните насоки и
програми за дейността на сдружението; предложение за решение – ОС приема предложението
на УС относно основните насоки и програми за
дейността на сдружението; 4. приемане на бюджет за дейността на сдружението през 2015 г.;
предложение за решение – ОС приема предложения от УС бюджет за дейността на сдружението
през 2015 г.; 5. приемане на промени в броя и
състава на управителния съвет; предложение за
решение – ОС приема предложението на УС за
промени в броя и състава; 6. приемане на решение
за дължимостта и размера на членския внос през
2015 г.; предложение за решение – ОС приема
предложението на УС за размера на членския
внос и сроковете на заплащане; 7. приемане на
промени в устава на сдружението; предложение за решение – ОС приема предложението
на УС за промени в устава; 8. други. Поканват
се всички членове или техни упълномощени
представители да участват в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на адреса, посочен по-горе
(София, ж.к. Младост 1, читалище „Младост“),
всеки работен ден от 10 до 17 ч. Регистрацията
на членовете за участие в общото събрание е
от 9 до 10 ч. в деня на провеждането на общото събрание и се извършва срещу представяне
на документ за самоличност/удостоверение за
актуално състояние на член – юридическо лице,
а за упълномощените представители – и пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4134
15. – Управителният съвет на „Сдружение
Българска демократична алтернатива – ДА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2
от устава свиква общо събрание на 25.08.2015 г.
в 10 ч. на адреса на управление – София, п.к.
1408, кв. Иван Вазов, ул. Янко Забунов 6, район
„Триадица“, бл. 56, вх. А, ап. 28, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2014 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет и баланс за 2014 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на УС; 4. приемане на
нови членове на сдружението; 5. предложение за
избор на нов управителен съвет на сдружението
поради изтичане на мандата на досегашния; 6.
вземане на решение за извършване на промени
в устава – адрес на управление на сдружението,
начин на свикване на общото събрание и мандатност на управителния съвет, както и съответно
актуализиране на устава на сдружението; 7. те-
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кущи. 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.
4092
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Арменско училищно сдружение
„Степанос Ховагимян“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на членовете на сдружението на 7.09.2015 г. в 18 ч. в
седалището на сдружението: София, бул. Тодор
Александров 31, ет. 4, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на сдружението; 2.
отчетен доклад на управителния съвет за дейността
на сдружението за отчетния период: октомври
2012 – август 2015 г.; 3. отчет на контролния съвет; 4. избори на ръководни органи – управителен
съвет и контролен съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
4164
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Европейски център за интеграция“ – Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19
от устава на сдружението свиква редовно общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
19.08.2015 г. в 10 ч. в Асеновград, ул. Цар Иван
Асен II № 7, при следния дневен ред: 1. освобождаване на досегашния управител на сдружението
Васил Ангелов Радков; проект за решение – ОС
освобождава досегашния управител на сдружението Васил Ангелов Радков; 2. избор на нов
управител на сдружението за срок 5 години;
проект за решение – ОС избира Иван Тодоров
Тупаров за управител на сдружението за срок 5
години; 3. промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението с ново седалище и
адрес на управление: Пловдив, бул. Марица 85;
проект за решение – ОС променя седалището
и адреса на у правление на сдру жението на
Пловдив, бул. Марица 85; 4. изменение на чл. 5
и чл. 19, ал. 3 от устава на сдружението; проект
за решение – ОС изменя чл. 5 и чл. 19, ал. 3 от
устава на сдружението; 5. приемане на отчета на
управителя за дейността на сдружението; проект
за решение – ОС приема отчета на управителя
за дейността на сдружението; 6. приемане на
решение за участие и изготвяне на проект за
безвъзмездно финансиране по европейска програма; проект за решение – ОС приема решение
за участие и изготвяне на проект за безвъзмездно финансиране по европейска програма. 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. Материалите за събранието ще бъдат на разположение
на членовете в седалището на сдружението в
Асеновград, ул. Цар Иван Асен II № 7, всеки
работен ден от 9 до 17 ч. Регистрацията на членовете ще започне в 9 ч. в деня на провеждане
на общото събрание срещу представяне на документи за самоличност.
4166
16. – Управителният съвет на Ръгби клуб
„Балкански котки“ – Берковица, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 37, т. 2 от устава на клуба (сдружението) и
протоколно решение от 8.06.2015 г. свиква общо
събрание на РК „Балкански котки“ на 8.08.2015 г.
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в 17 ч. в Берковица, ул. Хаджи Петър Илиев
20 – ресторанта на А втоцент ър „Боби“, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет и контролния съвет за отчетния период;
2. избор на нови управителен съвет, контролен
съвет и председател на УС и на спортния клуб; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава на клуба събранието
ще се проведе в 18 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
4100
37. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Рибарско сдружение
„Балканка – 20 09“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1, изр. първо
във връзка с чл. 23, буква „в“ от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението на 22.08.2015 г. в 18 ч. в седалището
на сдружението – Благоевград, ж.к. Ален мак,
бл. 39, вх. В, ет. 5, ап. 9, община Благоевград,
област Благоевград, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението в периода
2009 г. – 2014 г.; 2. освобождаване членовете на
УС на сдружението; 3. избор на членове на нов
УС на сдружението; 4. избор на председател на
УС на сдружението; 5. разни.
4165
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „К луб на гълъбовъдите на
спортни гълъби – Балкан“ – Ботевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
9.08.2015 г. в 18 ч. в Ботевград, ул. Христо Ботев
10, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността; 2. разглеждане на молби за прекратяване на
членство и за приемане на членове; 3. промяна в
наименованието на дружеството и разширяване
на неговите предмет, цели и средства; 4. промени в устава; 5. избор на органи; 6. приемане на
насоки и програма за дейността; 7. разни. При
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липса на кворум общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите са на разположение в
седалището на сдружението.
4104
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб“ – Радомир, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 17.08.2015 г. в
18 ч. в Радомир на тенискортовете на ул. Търново 12, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на клуба през 2014 г.; 2. избор на нов
управителен съвет и контрольор; 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
тенискортовете от датата на обнародването на
тази покана. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред.
4151
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фронтида“ – гр. Свети Влас, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на членовете на сдружението на 27.08.2015 г.
в 18 ч. в гр. Свети Влас, област Бургас, ул. Стара
планина 15, при дневен ред: преизбиране на членовете на управителния съвет на сдружението и
продължаване на мандата им; проект за решения:
общото събрание приема следните решения: 1.
преизбира досегашните членове на управителния
съвет; 2. продължава мандата на преизбраните по
т. 1 членове на управителния съвет за срок от още
5 години, а именно: от 27.07.2015 г. до 27.07.2020 г.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4106
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