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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
ОТ 10 АВГУСТ 2015 Г.

за закриване на домове за медико-социални
грижи за деца
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални
грижи за деца – Габрово, Дома за медикосоциални грижи за деца – Монтана, Дома
за медико-социални грижи за деца – Пазарджик, Дома за медико-социални грижи за
деца – Перник, Дома за медико-социални
грижи за деца – Пловдив, Дома за медикосоциални грижи за деца – Русе, Дома за медико-социални грижи за деца – Търговище,
и Дома за медико-социални грижи за деца
„Света Параскева“ – София, считано от 1 октомври 2015 г.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
определи състава на ликвидационните комисии и да сключи договор с членовете им до
15 октомври 2015 г.
Чл. 3. Ликвидационните комисии да извършат всички действия по ликвидация на
лечебните заведения по чл. 1 до 31 март 2016 г.
Ч л. 4. Тру дови т е п ра воо т ношен и я на
работещите в лечебните заведения по чл. 1
да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на
лечебните заведения по чл. 1, включително
за обезщетенията по Кодекса на труда, се
изплащат от бюджета на Министерството на
здравеопазването.
(2) Активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на закритите
домове за медико-социални грижи за деца
се поемат от Министерството на здравеопазването.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38,
42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.;
попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19
и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г.,
бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и
103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101
от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45
и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73
от 2013 г. и бр. 55 от 2014 г.), в глава трета се
създава чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) В център за настаняване от
семеен тип за деца/младежи с увреждания
могат да бъдат настанявани и деца/младежи
с увреждания с потребност от постоянни
медицински грижи по реда на чл. 40а въз
основа на специализирана експертна оценка
на здравословното състояние и потребностите
от постоянни медицински грижи, извършена
от лечебно заведение за болнична помощ,
определено със заповед на министъра на
здравеопазването.
(2) Настаняване по ал. 1 се извършва, в
случай че детето/младежът има тежък функционален дефицит на орган и/или система и
са налице следните условия:
1. в центъра е осигурена 24-часова непрекъсната грижа от медицинска сестра и е гарантирана 24-часова възможност за консултация
с лекар, назначен в центъра или осигурен от
лечебно заведение по ал. 1;
2. решението на общинския съвет/заповедта
за откриване на центъра за настаняване от
семеен тип за деца/младежи с увреждания е/са
съгласувани с министъра на здравеопазването
и в тях изрично е посочено, че в центъра могат
да се настаняват деца/младежи с увреждания
с потребност от постоянни медицински грижи;
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3. центърът разполага с необходимото оборудване за обезпечаване на здравните потребности на децата/младежите с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи.
(3) Лечебните заведения по ал. 1 осъществяват следните дейности:
1. специализирана експертна оценка на
здравословното състояние и потребностите
на деца/младежи с увреждания от постоянни
медицински грижи, въз основа на която се
извършва настаняване в център за настаняване
от семеен тип за деца/младежи с увреждания;
2. периодична оценка, минимум веднъж
седмично, на здравното състояние на настанените в център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи с увреждания;
3. участие в изготвянето и актуализирането
на плановете за медицински грижи на настанените в център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи с увреждания;
4. консултиране на дирекция „Социално
подпомагане“ при разработването на индивидуалните планове за действие на настанените
в център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания и на доставчика
на социалната услуга при разработването на
индивидуалните планове за грижи;
5. предоставяне на предписания на работещите в център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи с увреждания медицински
сестри по отношение на медицинските и
здравните дейности, необходими за настанените деца/младежи с увреждания, както
и осигуряване на дежурства от медицински
сестри, при необходимост;
6. осъществяване на консултативна помощ,
диагностика и лечение на настанените в център за настаняване от семеен тип за деца/
младежи с увреждания;
7. хоспитализация на настанените в център
за настаняване от семеен тип за деца/младежи
с увреждания, при необходимост;
8. съдействие за превеждане на настанените в център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи с увреждания в лечебни
заведения при необходимост от диагностика
и лечение в структури с по-високо ниво на
компетентност.
(4) Извършването на дейностите по ал. 3
се финансира от бюджета на Министерството на здравеопазването по критерии и ред,
определени с методика на минист ъра на
здравеопазването.
(5) Центровете за настаняване от семеен
тип за деца/младежи с увреждания, в които
се отглеждат деца/младежи с потребност от
постоянни медицински грижи, осигуряват
постоянните медицински грижи при спазване
на методика на министъра на здравеопазването. Методиката съдържа и изисквания за
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необходимото обзавеждане и оборудване за
обезпечаване на потребностите на децата/
младежите от постоянни медицински грижи.
(6) Контролът по спазването на методиката по ал. 5 се осъществява от регионалните
здравни инспекции.“
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9
и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от
2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г.,
бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г.,
бр. 24, 81 и 84 от 2014 г. и бр. 27, 47, 53 и 60
от 2015 г.) на ред с пореден № 20, в колона
„Численост на персонала“ числото „1616“ се
заменя с „1426“.
§ 3. В срок до 30 дни от влизането в сила
на това постановление министърът на здравеопазването издава:
1. Заповедта по чл. 41а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане.
2. Методиката по чл. 41а, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане.
§ 4. К метовете на общините Габрово,
Мон та на, Пазард ж ик, Перник, П ловдив,
София, Русе и Търговище в срок до 30 дни
от влизането в сила на това постановление
предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските съвети за
откриване като местна дейност на социалната
услуга център за настаняване от семеен тип
за деца/младежи с увреждания съгласно изискванията на чл. 41а, ал. 2, т. 2 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане в сградите на изградените центрове
в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик,
Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище
по Проект „Преструктуриране на ДМСГД“,
финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., във връзка
с изпълнение на схема „Шанс за щастливо
бъдеще“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г.
§ 5. Настаняването в социални услуги в
общността от резидентен тип на деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни
медицински грижи се допуска само в центровете по § 4.
§ 6. Центровете по § 4 се финансират по
Компонент 2 „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация
и превенция на изоставянето на деца от 0 до
3 години“ на процедура „Шанс за щастливо
бъдеще“ по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. до определения в процедурата срок.
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§ 7. След изтичането на срока по § 6 Министерството на здравеопазването осигурява
финансиране на центровете по § 4 за 2015 г.
чрез бюджетите на съответните общини въз
основа на взаимно предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджет
по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
§ 8. За развитието на общинско ниво на
центровете по § 4 през 2016 г. кметовете на
общините Габрово, Монтана, Пазарджик,
Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище
могат да предприемат необходимите действия
пред съответните общински съвети съгласно
чл. 36в, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане.
§ 9. Постановлението се приема на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения, приета с Постановление № 28 на
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 20
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г., бр. 96
от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и бр. 44 от 2013 г.).
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5364

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
ОТ 10 АВГУСТ 2015 Г.

за назначаване на допълнителен персонал за
нуждите и в срока на прилагане на Програма
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ и на персонал на местните
инициативни групи, изпълняващи стратегии
за водено от общностите местно развитие,
финансирани със средства от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на
програмата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) За нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР
2014 – 2020 г.) министърът на земеделието
и храните и изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) сключват
извън утвърдената численост на персонала на
Министерството на земеделието и храните
(МЗХ) и на ДФЗ срочни трудови договори за
периода на изпълнение на ПРСР 2014 – 2020 г.
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с български и чуждестранни граждани при
спазване на Закона за насърчаване на заетостта, както следва:
1. в Министерството на земеделието и храните – за подпомагане на дирекция „Развитие
на селските райони“ – до 30 служители;
2. в Държавен фонд „Земеделие“ – за подпомагане на дирекции „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“,
„Оторизация на плащанията по прилагане на
мерки за развитие на селските райони“, отдел
„Прилагане на мярка 214/ПРСР 2007 – 2013
и мерки 10 и 11 от ПРСР 2014 – 2020“ към
дирекция „Директни плащания“ и областните
дирекции – до 180 служители.
(2) За нуждите на изпълнението на стратегии за водено от общностите местно развитие
местните инициативни групи (МИГ), получили финансиране за изпълнение на стратегии
по мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“, назначават персонал за срока на
изпълнение на стратегиите.
(3) Крайният срок на договорите по ал. 1
и 2 е не по-късно от 30 октомври 2023 г.
Чл. 2. (1) Служителите по чл. 1, ал. 1 се назначават при спазване на реда за предоставяне
на финансова помощ, установен с наредба на
министъра на земеделието и храните, издадена
на основание чл. 9а от Закона за подпомагане
на земеделските производители за прилагане
на мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР
2014 – 2020 г.
(2) Подборът на служителите по чл. 1, ал. 1
се извършва при условия и по ред, определени
с методика, одобрена от министъра на земеделието и храните, при спазване разпоредбите
на трудовото законодателство.
(3) Информацията за провеж дането на
процедурата, включително резултатите от
класирането на кандидатите, се обявява на
електронната страница на Министерството на
земеделието и храните, съответно на Държавен
фонд „Земеделие“.
Чл. 3. (1) Основната месечна работна заплата и допълнителните възнаграждения на
служителите, назначени по реда на чл. 2, за
пълно работно време се определя в съответствие с решение на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и с
решение на изпълнителния директор на ДФЗ.
(2) Средствата за работна заплата, осигурителните вноски и допълнителните възнаграждения по чл. 107а, ал. 13, т. 5 от Кодекса
на труда на служителите по чл. 1, ал. 1 се
планират, осигуряват и отчитат по бюджета
на мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР
2014 – 2020 г., като авансово сe заплащат от
бюджета на МЗХ и на ДФЗ и след това се
възстановяват по реда на наредбата на министъра на земеделието и храните, издадена
на основание чл. 9а от Закона за подпомагане
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на земеделските производители за прилагане
на мярка 20 „Техническа помощ“ от ПРСР
2014 – 2020 г.
Чл. 4. За служителите, назначени по реда
на чл. 2, се разработват разписания на длъжностите и функциите, които се утвърждават
от министъра на земеделието и храните,
съответно от изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 5. (1) Служителите по чл. 1, ал. 2 се
назначават при спазване на условията и реда,
установен с наредба на министъра на земеделието и храните, издадена на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители за прилагане на подмярка
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за водено от общностите местно
развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) Подборът на служителите по чл. 1,
ал. 2 се извършва при условия и по ред, определени от върховния управителен орган на
МИГ, при спазване разпоредбите на трудовото
законодателство.
Чл. 6. (1) Основната месечна работна
заплата и допълнителните възнаграждения
на служителите, назначени по реда на чл. 1,
ал. 2, за пълно работно време се определят с
решение на върховния управителен орган на
МИГ в рамките на одобрения бюджет.
(2) Средствата за работна заплата, осигурителните вноски и допълнителните възнаграждения на служителите по чл. 1, ал. 2 се
планират, осигуряват и отчитат по бюджета
на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за водено
от общностите местно развитие“ от ПРСР
2014 – 2020 г.

на Управляващия орган, а за служителите на
ДФЗ – по преценка на изпълнителния директор на ДФЗ, без извършване на подбора по
чл. 2, ал. 2.
§ 3. До края на 2015 г., при необходимост,
служителите по чл. 1, ал. 1 могат да изпълняват дейности, свързани с приключване на
прилагането на Програмата за развитие на
селските райони (2007 – 2013 г.).
§ 4. В срок до 30 септември 2015 г. министърът на земеделието и храните издава
наредбата по чл. 2, ал. 1 и одобрява методиката по чл. 2, ал. 2.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на
труда и Решение за изпълнение на Комисията
от 26 май 2015 г. за одобряване на Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. на България за подпомагане от
Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони, 2014BG06RDNP001.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 7. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните и на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на това постановление
„Местна инициативна група“ е публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, сключило договор за финансиране на
стратегия за водено от общностите местно
развитие от ПРСР 2014 – 2020 г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия

Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Служител, назначен по реда на Постановление № 230 на Министерския съвет
от 2009 г. за назначаване на допълнителен
персонал за нуждите и в срока на прилагане
на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. със средства от
техническата помощ на програмата (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2012 г.
и бр. 24 от 2013 г.), чийто трудов договор не е
прекратен към датата на влизането в сила на
постановлението, може да бъде преназначен
за срока на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.
по преценка на министъра на земеделието и
храните и след предложение на ръководителя

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 15 865 758 лв. за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици от
бедствия, разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините – 5 999 630 лв.,
съгласно приложение № 1;
2. по бюд жета на Министерството на
вътрешните работи – 215 826 лв., съгласно
приложение № 2;
3. по бюд жета на Министерството на
здравеопазването – 48 748 лв., съгласно приложение № 2;

5365

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

4. по бюджета на Министерството на земеделието и храните – 5 079 310 лв., съгласно
приложение № 2;
5. по бюджета на Министерството на правосъдието – 332 784 лв., съгласно приложение
№ 2;
6. по бюд жета на Министерст вото на
регионалното развитие и благоустройството – 4 174 485 лв., съгласно приложение № 2;
7. по бюд жета на Министерст вото на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията – 14 975 лв., съгласно приложение № 2.
Чл. 2. (1) Одобрените средства за възстановителна помощ от сумата по чл. 1, т. 1 се
предоставят съгласно приложение № 3 към
т. 1.2 от Протокол № 4 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет от 16 юли 2015 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
правоимащите лица чрез общинските администрации по постоянен адрес на лицата, по
касов и безкасов път.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици
от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. (1) Със сумата в размер 215 826 лв.,
в т.ч. по показател „Персонал“ – 84 406 лв., да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. по
„Политика в областта на пожарната безопасност и защита на населението при извънредни
ситуации“, бюджетна програма „Пожарна
безопасност и защита на населението при
пожари, бедствия и извънредни ситуации“.
(2) Със сумата в размер 131 420 лв. да се
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 1, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2015 г. по бюджетна
програма „Администрация“ и показателите по
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, т. 4 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
по „Политика в областта на земеделието и
селските райони“, както следва: 2 200 000 лв.
по бюджетна програма „Растениевъдство“ и
2 879 310 лв. по бюджетна програма „Хидромелиорации“.
(2) Със сумата по чл. 1, т. 4 да се увеличат
показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
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Чл. 7. Със сумата по чл. 1, т. 5 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2015 г. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма
„Инвестиции на органите на съдебната власт“
и показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 8. Със сумата по чл. 1, т. 6 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2015 г. по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ и показателите
по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015 г.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, т. 7 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2015 г. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма
„Организация, управление на транспорта,
осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ и показателите по чл. 24,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2015 г.
Чл. 10. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, т. 2 – 7 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2015 г.
и да уведомяват министъра на финансите.
Чл. 11. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Чл. 12. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 82 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
(обн., ДВ, бр. 27 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 57
от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7 думите „бюджетна програма
„Учене през целия живот“ се заменят с „Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Училищно образование“.
2. В чл. 8 думите „Политика в областта
на социалното включване“ се заменят с „Политика в областта на социалната закрила и
равните възможности“.
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3. В т. 6.1 на приложение № 2 към чл. 1,
т. 2 – 9 думите „Дирекция „Инспекция по
труда“ се заменят с „Регионална дирекция
„Социално подпомагане“.
§ 2. В Постановление № 92 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия (ДВ, бр. 30 от
2015 г.), в приложение № 1 към чл. 1, т. 1, в
колона 2, в пореден номер 4.8 думите „Възстановяване на улици и отводнителен канал
в с. Райковци“ се заменят с „Възстановяване
на улица в с. Вонеща вода – ОК 304 – ОК
333 – ОК 341, ул. 7-а и ул. 9-а в с. Къпиново
и общински път от с. Къпиново за местността
„Стубела“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3
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от Закона за публичните финанси и чл. 88,
ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
министъра на здравеопазването, министъра
на земеделието и храните, министъра на
правосъдието, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, министъра на образованието
и науката, министъра на труда и социалната
политика и на кметовете на съответните
общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мария Томова
Приложение № 1
към чл. 1, т. 1

№
по
ред

Област (наименование на проекта/дейността)

Община
бенефициент

Сума
(в лв.)

2

3

4

1
1.

ОБЛАСТ ВРАЦА

1.1.

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 1.2 на Протокол
община
№ 4 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
Мизия
към Министерския съвет от 16.07.2015 г.

2.

ОБЛАСТ ГАБРОВО

2.1.

Възстановяване на извършени разходи за неотложни аварийно-възстано- община
вителни работи при овладяване на бедствено положение през юли 2014 г. Габрово

3.

ОБЛАСТ КЪРДЖ АЛИ

3.1.

Изграждане на подпорни стени и възстановявне на улица от о.т. 52 до община
о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 8 – с. Припек
Джебел

3.2.

Укрепване на свлачище и възстановяване на участък от път в с. Сиобщина
пей – укрепване на свлачище (северна част), и възстановяване на
Кърджали
път – подобект 1, етапно

4.

ОБЛАСТ МОНТАНА

4.1.

Възстановяване на разходи за спешен и неотложен ремонт на водохва- община
щания и на довеждащи и улични водопроводи
Берковица

19 960

4.2.

Изграждане на подпорни стени в участъка на ж.к. Заряница, до бл. 6, община
и в участъка зад кв. 108, гр. Берковица
Берковица

1 300 693

4.3.

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 1.2 на Протокол
община
№ 4 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
Берковица
към Министерския съвет от 16.07.2015 г.

13 178

4.4.

община
Възстановяване на разходи за аварийно-възстановителни работи по
Георги
ул. 25-а, от о.т. 70 до о.т. 29, с. Меляне
Дамяново

38 955

5.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

5.1.

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 1.2 на Протокол
община
№ 4 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
Брезник
към Министерския съвет от 16.07.2015 г.

6 118

308 239

300 000
1 000 000

1 357
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5.2.

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 1.2 на Протокол
община
№ 4 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
Перник
към Министерския съвет от 16.07.2015 г.

6.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

6.1.

Ремонт на покривната конструкция на начално училище „Васил Лев- община
ски“, с. Долни Вит
Гулянци

6.2.

община
Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 1.2 на Протокол
Долна
№ 4 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
Митропокъм Министерския съвет от 16.07.2015 г.
лия

7.

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

7.1.

Укрепителни съоръжения на път PDV 3016/ІІ-86, Асеновград – Бачко- община
во/ – Лясково – граница общини (Асеновград – Куклен) – Яворово – До- Асенов
бралък – ІІІ-8604/ при км 1+640 и км 1+920
град

8.

ОБЛАСТ СМОЛЯН

8.1.

Изграждане на стена, укрепваща ул. Васил Левски, през о.т. 1629,
община
о.т. 1374, о.т. 98, кв. 59, и частично укрепване на градски парк в УПИ
Девин
ІІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин

9.

ОБЛАСТ СОФИЯ

9.1.

Възстановяване на разходи за извършени дейности по осигуряване
Столична
проводимостта на р. Искър при контролируемо изпускане на води от
община
язовир „Искър“

7 095

9.2.

Възстановяване на разходи за осигуряване на безопасна проводимост
Столична
на речните корита в 21 броя критични участъци на територията на
община
общината

310 205

9.3.

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 1.2 на Протокол
Столична
№ 4 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
община
към Министерския съвет от 16.07.2015 г.

7 108

10.

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Възстановителна помощ съгласно приложение № 3 към т. 1.2 на Протокол
община
10.1. № 4 на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
Попово
към Министерския съвет от 16.07.2015 г.
11.

ОБЛАСТ ХАСКОВО

11.1.

община
Почистване на коритото на р. Марица в регулацията на гр. Свиленград
Свилен
и изграждане на съоръжения за превенция от наводнения – І етап
град

Общо:

62 868

26 183

2 334

1 297 191

296 460

1 686

1 000 000
5 999 630

Приложение № 2
към чл. 1, т. 2 – 7
№
по
ред

Министерства

Програма/проект/дейност
3

Сума
(в лв.)

1

2

1.

Бюджетна програма „Пожарна безопасност и защитa
Министерството на вътрешна населението при пожари, бедствия и извънредни
ните работи
ситуации“

4

1.1.

Възстановяване на извършени непредвидени разходи
Министерството на вътрешпри организирането и провеждането на Национално
ните работи
пълномащабно учение „Защита 2015“

45 765

1.2.

Възстановяване на извършени допълнителни финанМинистерството на вътрешсови разходи от структури на МВР при овладяване
ните работи
на извънредни ситуации в периода март – май 2015 г.

170 061

2.

Министерството на здравеоПрограма „Администрация“
пазването
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№
по
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Министерства

ВЕСТНИК

Програма/проект/дейност
3

С Т Р. 9
Сума
(в лв.)

1

2

4

2.1.

Частична реконструкция на външен водопровод и
Министерството на здравео- външен канал на болничен блок и дренаж на адмипазването
нистративната сграда на Държавната психиатрична
болница, гр. Кърджали

3.

Министерството на земеделиБюджетна програма „Растениевъдство“
ето и храните

3.1.

Попълване на резерва на Изпълнителна агенция
Министерството на земедели„Борба с градушките“ с противоградови ракети и 2 200 000
ето и храните
профилактика на техниката

3.2.

Министерството на земеделиБюджетна програма „Хидромелиорации“
ето и храните

48 748

Възстановяване на разходи за корекция на р. Искър
Министерството на земедели- за извършени ремонтно-възстановителни работи
3.2.1.
ето и храните
между км 8+540 и км 8+740 на 90 м лява дига и 65
м дясна дига

38 626

Възстановяване на разходи за премахване на растителност по протежение на р. Искър извън урбанизиМинистерството на земедели- раната територия на Столичната община, в участък
3.2.2.
ето и храните
с дължина 10 398 м, на обща площ 298 000 кв. м, и
изнасянето є на безопасно разстояние, включително
частичното є раздробяване

156 897

Възстановяване на разходи за ремонтно-възстаноМинистерството на земеделивителни работи на лява дига на р. Марица при км
ето и храните
2+000 в землището на с. Капитан Андреево

118 917

3.2.3.

Корекция на р. Джерман – неотложни ремонтно-възстановителни дейности в землищата на с. Бобошево,
Министерството на земедели3.2.4.
с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница – етапно, 2 564 870
ето и храните
за технически укрепителни мероприятия в участъци,
близки до автомагистрала „Струма“
4.

Министерството на правосъ- Програма „Инвестиции на органите на съдебната
дието
власт“

4.1.

Министерството на правосъ- Реконструкция на покрива на административна сграда
дието
в гр. Враца, ул. Демокрация 14, УПИ V, кв. 125, ЦГЧ

5.

Министерството на регионалПрограма „Рехабилитация и изграждане на пътна
ното развитие и благоустройинфраструктура“
ството

5.1.

Министерството на регионал- Аварийно-възстановителни работи на автомагистрала
ното развитие и благоустрой- „Струма“, Лот 2, участък „Дупница-Благоевград“ от 3 062 021
ството
км 325+110 до км 325+680

5.2.

Министерството на регионалАварийно-възстановителни работи на автомагистрала
ното развитие и благоустрой„Струма“ от км 317+550 до км 317+900
ството

538 472

5.3.

Министерството на регионалУкрепване на републикански път ІІ-37 Батак – Доспат
ното развитие и благоустройпри км 207+370, област Смолян
ството

573 992

6.

Министерството на транспор- Програма „Организация, управление на транспорта,
та, информационните техноло- осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъгии и съобщенията
образност“

6.1.

Министерството на транспор- Възстановяване на извършени непредвидени разхота, информационните техноло- ди за подготовката и провеждането на Национално
гии и съобщенията
пълномащабно учение „Защита 2015“

Общо:
5419

332 784

14 975
9 866 128

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112
от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр.,
бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от
2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40
от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от
2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от
2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г.
и бр. 55 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12, ал. 7 се създава т. 8:
„8. лицата, сключили трудов договор по
чл. 114а от Кодекса на труда за съответния
месец.“
§ 2. В чл. 32, ал. 2, т. 1 думите „ал. 5“ се
заменят с „ал. 6“.
§ 3. В § 1, ал. 1, т. 10 от допълнителните
разпоредби се създава буква „с“:
„с) трудовото възнаграждение, получено
по реда на чл. 114а от Кодекса на труда и
свързаните с него плащания.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мария Томова
5420

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския
съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.;
изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и
67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.;
Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 103 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г.,
бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67
от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 19 от 2012 г. и
бр. 110 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4а се създава ал. 2:
„(2) В Правилника за вътрешния трудов ред
се уреждат условията и редът за въвеждане
и начинът на отчитане на работното време
при променливо работно време, когато извън

ВЕСТНИК
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времето на задължителното присъствие работникът или служителят отработва неотработеното дневно работно време в следващия
или в други дни от същата работна седмица.“
§ 2. В чл. 6, ал. 1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3, изречение първо запетаята след
думите „началната и крайната дата на периода
на удължаване“ се заменя със съюза „и“ и
думите „и номерът на уведомителното писмо
до инспекцията по труда“ се заличават.
§ 4. Член 37а се изменя така:
„Чл. 37а. В началото на всяка календарна
година, но в срок не по-късно от 31 януари,
работодателят е длъжен да уведоми писмено
всеки работник или служител за размера на
платения годишен отпуск, който има право
да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни
календарни години.“
§ 5. Член 37б се изменя така:
„Чл. 37б. (1) В случаите по чл. 173, ал. 4
КТ работодателят има право да предостави
платения годишен отпуск на работника или
на служителя и без негово съгласие, когато:
1. е обявил престой повече от 5 работни дни;
2. едновременното ползване на отпуска от
всички работници и служители е предвидено
в нормативен акт или в правилника за вътрешния трудов ред;
3. писмено е поканил работника или служителя да поиска да ползва отпуска си до края
на календарната година, за която се полага,
но работникът или служителят не е направил
това до края на същата календарна година.
(2) В случаите на ал. 1, т. 3 работодателят
има право да предостави платения годишен
о т п уск на рабо т н и к а и л и сл у ж и т ел я до
изтичане на давностния срок по чл. 176а,
ал. 1 КТ.“
§ 6. Член 37в се отменя.
§ 7. В чл. 37г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 173, ал. 4, чл. 176,
ал. 1, т. 1 КТ и когато по искане на работника или служителя ползването на платения
годишен отпуск е отложено със съгласието на
работодателя по чл. 176, ал. 1, т. 2 КТ, работодателят предоставя или отлага ползването
на отпуска в писмена форма и своевременно
уведомява работника или служителя.“
§ 8. Член 37д се изменя така:
„Чл. 37д. В случаите по чл. 176, ал. 3 КТ
работникът или служителят има право сам
да определи времето за ползване на платения
годишен отпуск до изтичане на давностния
срок по чл. 176а КТ.“
§ 9. Член 38 се изменя така:
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„Чл. 38. В случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2
КТ работникът или служителят подава писмено искане до работодателя за отлагане
на ползването на платения годишен отпуск
за следващата календарна година. Когато
работникът или служителят ползва друг вид
законоустановен отпуск, писмено искане до
работодателя за отлагане на ползването на
платения годишен отпуск за следващата календарна година не е необходимо.“
§ 10. Член 38а се изменя така:
„Чл. 38а. Когато ползването на платения
годишен отпуск е отложено по реда на чл. 176,
ал. 1, т. 2 КТ поради ползване на друг вид
законоустановен отпуск от работника или
служителя, давностният срок за ползване на
отложения отпуск започва да тече от края на
календарната година, през която работникът
или служителят се е завърнал на работа.“
§ 11. Член 47 се отменя.
§ 12. В чл. 48, ал. 3 думите „чл. 163, 164 и
165 КТ“ се заменят с „чл. 163 и 164 КТ“.
§ 13. Член 49б се отменя.
§ 14. В чл. 49г, ал. 2 думите „по чл. 165,
ал. 1 КТ преди изменението му и“ се заличават.
§ 15. В § 6 от заключителните разпоредби запетаята след думите „чл. 163, ал. 11“ се
заличава и думите „чл. 167а, ал. 9 и чл. 173,
ал. 1 от Кодекса на труда“ се заменят с „и
чл. 167а, ал. 9 от Кодекса на труда“.
§ 16. В декларацията – приложение № 2
към чл. 46, ал. 3, в наименованието думите
„и чл. 165, ал. 1“ се заличават.
§ 17. В справката – приложение № 3 към
чл. 46, ал. 3, в основния текст думите „и 165
КТ“ се заличават.
§ 18. Приложение № 5 към чл. 49б, ал. 1,
т. 1 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мария Томова
5421

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 13 АВГУСТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г., приета с Постановле
ние № 40 на Министерския съвет от 2015 г.
(ДВ, бр. 18 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 12 420 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските учи-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

лища и на ученици от държавните училища,
финансирани чрез бюджета на Министерството
на земеделието и храните.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 4725 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на земеделието и храните – 7695 лв., разпределени
както следва:
а) за изплащане на стипендии, отпуснати
през 2014 г. – 2970 лв.;
б) за изплащане на стипендии, отпуснати
през 2015 г. – 4725 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Образование“ по бюджета на
Министерството на земеделието и храните
за 2015 г.
(2) Със сумата 6480 лв. да се увеличат
показателите по чл. 23, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(3) Със сумата 7695 лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на
Министерския съвет от 2015 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието
и храните и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мария Томова
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ по
ред

Община

Област

Сума по стипендии, отпуснати
през 2014 г.

1.

Варна

Варна

3240 лв.

2.

Силистра

Силистра

675 лв.

3.

Благоевград

Благоевград

ОБЩО:

3915 лв.

5428

РЕШЕНИЕ № 610
ОТ 11 АВГУСТ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Борово“, разположено в землището на гр. Борово,
община Борово, област Русе, на „ТЕРЕКС И
КО“ – АД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1
Закона за концесиите във връзка с чл. 71
ЗПБ, § 63 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за
контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Борово“,
разположено в землището на гр. Борово,
община Борово, област Русе, който се извършва със средства на концесионера и на
негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
190 612 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 12 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Борово“ с размер
141 323 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 15 по външния
контур на запасите в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложение – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площ, необходима за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.

Сума по стипендии, отпуснати през
2015 г.

Обща сума
3240 лв.
675 лв.

810 лв.

810 лв.

810 лв.

4725 лв.

3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила на
последната от датите, на която са изпълнени
и двете посочени по-долу условия:
4.1. Влизането в сила на договор за учредяване на вещно право на ползване за срока
на концесията върху земята от Държавния
поземлен фонд, намираща се в границите на
концесионната площ, сключен между министъра на земеделието и храните и „ТЕРЕКС И
КО“ – АД, София.
4.2. Представяне на банковата гаранция
по т. 8.1.1 за първата година от срока на
концесията.
5. Определя пряко за концесионер „ТЕРЕКС
И КО“ – АД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0444 от
15 септември 2011 г., издадено от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване от министъра
на енергетиката на проектите и плановете
по т. 7.2.4, изготвени въз основа на мерките
и условията на Решение № РУ-48-ПР/2011 за
преценяване необходимостта от извършване
оценка на въздействието върху околната среда
на директора на РИОСВ – Русе. Решението е
приложение – неразделна част от цялостния
работен проект за добив и първична преработка.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
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6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Борово“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
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7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да внесе не по-късно от 30 дни след
датата на подписването на концесионния
договор на основание чл. 124а, ал. 5 и 7 от
Закона за устройство на територията искане
до Община Борово за издаване на разрешение
за изработване на проект на подробен устройствен план, който включва концесионната
площ на находище „Борово“ и пътните връзки
между площта на находището и местните и/
или републиканските пътища;
7.2.4. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.4.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка при възникнала необходимост от това;
при изменение и допълнение на цялостния
работен проект да се уведоми РИОСВ – Русе,
за уточняване на необходимостта от провеж-

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

дане на процедури по реда на нормативната
уредба по околна среда преди одобряването
по т. 6.1;
7.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.4.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.4.3;
7.2.4.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.5. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
7.2.6. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.7. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.7.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
7.2.7.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка
и за вложените инвестиции през изтеклата
година, както и за изменението на запасите и
ресурсите, включващ необходимите документи
и доказателства, удостоверяващи верността
на посоченото в отчета;
7.2.7.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.8. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
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7.2.9. да спазва изискванията на Закона
за културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от археолог на регионалния
исторически музей;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.4.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.7.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
основните задължения по това решение и по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
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8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение на всяко едно непарично
задължение, както следва:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 30 936 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на изпълнение на условието по т. 4.1 от това решение;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7
на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
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определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика е сменена базисната година за
Краткосрочната бизнес статистика, която е
2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент
(ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г.
относно краткосрочната статистика: „На всеки пет години държавите членки пребазират
показателите, като използват за базови години
годините, които завършват на 0 или 5. Всички
показатели трябва да бъдат пребазирани на
новата базова година до три години след края
на настоящата нова базова година.“
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 9432 лв. без ДДС, определен на
базата на 31 440 тона/шестмесечие добити
варовици и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Борово част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на
сто, определена при условията и по реда на
чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
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11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ТЕРЕКС И КО“ – АД,
София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2

Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Борово“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4716252.4

9471730.9

2.

4716253.8

9471942.7

3.

4716147.0

9471942.9

4.

4715977.7

9472110.2

5.

4715969.8

9472207.9

6.

4715850.8

9472206.9

7.

4715779.7

9472112.5

8.

4715696.4

9471808.5

9.

4715746.8

9471746.0

10.

4715843.6

9471710.9

11.

4715940.4

9471694.7

12.
5392

4716133.6

9471703.6

РЕШЕНИЕ № 611
ОТ 11 АВГУСТ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище
„Караджейка“, разположено в землищата на
с. Кобилино и с. Черни рид, община Ивайлов
град, област Хасково, на „Булгнайс“ – ООД,
Ивайловград
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 ЗПБ,
§ 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за
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забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни
материали – гнайси, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Караджейка“, разположено в землищата на
с. Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, който се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
69 255 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Караджейка“ с
размер 48 949 кв. м, индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 4 в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложение – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата на предоставяне на банковата гаранция
по т. 8.1.
5. Определя пряко за концесионер „Булгна йс“ – ООД, И ва й ловг ра д – т и т ул я р на
Удостоверение за търговско откритие № 0465
от 23 април 2013 г., издадено от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура.
6.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
6.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и на
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на
заложените условия в Решение № ХА-19ПР
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от 2014 г. на РИОСВ – Хасково. Решението
е приложение – неразделна част от концесионния договор.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
6.5. Да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера, и на негов риск.
6.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.8. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
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6.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива гнайси от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайси;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Караджейка“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват изискванията за правилно и безопасно разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на
минните отпадъци, съгласуван с министъра
на енергетиката;
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7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения и
допълнения на цялостния проект да се уведоми РИОСВ – Хасково, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по околна
среда преди съгласуването по т. 6.3;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
концесионерът представя на министъра на
енергетиката на всеки 5 години от срока на
концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред,
пътищата и пътната инфраструктура;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
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7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества гнайси
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие до 15 дни след изтичането на
отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на
Закона за културното наследство и да осигури
периодично наблюдение на територията на
добивните работи от археолог на Регионалния
исторически музей по местонахождение на
обекта на концесията;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
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7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение или по
договора или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и за изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение на непарични задължения;
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 2035 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на текущата година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
за рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на договорните
задължения, или при нарушаване на условие
по концесията. Формите на неизпълнение,
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условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „в“ от методиката по
т. 9.3 – гнайси за плочи цепени, не може да
бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м и по чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ – гнайси за трошени фракции, не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тези стойности се индексират ежегодно
с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали
по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика, отнасящ се до краткосрочната
бизнес статистика, е сменена базисната година
за Краткосрочната бизнес статистика, която
към момента е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2
от Регламент (ЕО) № 1165/98: „На всеки пет
години държавите членки пребазират показателите, като използват за базови години
годините, които завършват на 0 или на 5.
Всички показатели трябва да бъдат пребазирани на новата базова година до три години
след края на настоящата нова базова година.“
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
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по-нисък от 1238 лв., определен на базата на
113 куб. м/шестмесечие добити гнайси за
плочи цепени и 360 тона/шестмесечие гнайси
за трошени фракции и предвидените стойности за единица добито подземно богатство
съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Община Ивайловград цялото
извършено концесионно плащане при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
9.8. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
10. Оправомощава министъра на енергетиката:
10.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Булгнайс“ – ООД,
Ивайловград, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне на
концесия.
10.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Караджейка“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4531170.0

9463120.0

2.

4530884.3

9463344.0

3.

4530871.8

9463328.4

4.

4530730.0

9463259.0

5.

4530828.3

9463183.0
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№

X (север), м

Y (изток), м

6.

4530938.0

9463088.0

7.

4530974.0

9463043.0

8.

4531062.8

9462997.1

9.

4531170.0

9463043.0

5393

РЕШЕНИЕ № 612
ОТ 11 АВГУСТ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – базалтоиди, от находище
„Бов – запад“, участък „Южен“ и участък
„Северен“, разположено в землището на
с. Заноге, община Своге, Софийска област,
на „Базалт България“ – ЕООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ЗПБ), чл. 95е, ал. 1 Закона за концесиите във връзка с чл. 71 ЗПБ,
§ 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за
забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали – база лтоиди, представл яващи изк лючителна
държавна собственост, от находище „Бов – запад“, участък „Южен“ и участък „Северен“,
разположено в землището на с. Заноге, община
Своге, Софийска област, който се извършва
със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
246 485 кв. м, която е индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 27 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Бов – запад“,
участък „Южен“ и участък „Северен“:
2.1.1. участък „Южен“ с площ 88 706 кв. м,
индивидуализирана с координати на точките с
номера от № 1 до № 10 по външния контур на
запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложение – неразделна
част от концесионния договор;
2.1.2. участък „Северен“ с площ 23 755 кв. м,
индивидуализирана с координати на точките с
номера от № 1 до № 6 по външния контур на
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запасите и ресурсите в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложение – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Базалт България“ – ЕООД, София – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0482
от 24 март 2014 г., издадено от министъра на
икономиката и енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване на цялостен работен
проект за добив и първична преработка и
цялостен работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата;
6.1.2. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията
на Решение № СО-01-01/2012 г. на директора
на РИОСВ – София.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и
обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);
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6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците
на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива базалтоиди от находището
по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – базалтоиди;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
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7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Бов – запад“, участък „Южен“ и
участък „Северен“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. опазва компонентите на околната
среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и
с други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост
от това; при необходимост от изменения
и допълнения на цялостния проект да се
уведоми РИОСВ – София, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по околна
среда преди съгласуването по т. 7.2.3;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
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7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, културните ценности, националната
сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура
от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества базалтоиди и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните
работи от регионалния исторически музей
по местонахождение на концесионната площ;
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7.2.9. да уведоми Областното пътно управление – София, на чиято територия ще се
осъществяват добивните дейности, за упражняване на контрол по компетентност през
целия период на концесията;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е от
задълженията по това решение или договора
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без
изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
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8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, както и неустойки
при неизпълнение на непарични задължения,
както следва:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 37 195 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът
за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
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подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От
началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г.
на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета относно краткосрочната
статистика е сменена базисната година за
краткосрочната бизнес статистика, която е
2010 г. По информация на Националния статистически институт към 31 декември 2014 г.
процентът на увеличение на цените за добив
на строителни материали е 3,2 на сто, а базисната цена за строителни материали за 2010 г.
е 0,40 лв./тон. Следователно стойността на
концесионното плащане за единица добито
подземно богатство базалтоиди не може да
бъде по-ниска от 0,41 лв./тон. Съгласно чл. 11,
ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от
19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика „На всеки пет години държавите членки
пребазират показателите, като използват за
базови години годините, които завършват на
0 или 5. Всички показатели трябва да бъдат
пребазирани на новата базова година до три
години след края на настоящата нова базова
година.“
9.5. Минималният размер на дължимото
концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията
не може да бъде по-нисък от 22 680 лв. без
ДДС, определен на базата на 30 на сто от
предвидения средногодишен добив за срока
на концесията – 75 600 тона/шестмесечие
добита суровина и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 9.3 – 0,30 лв./тон.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
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9.7. Министърът на енергетиката превежда
по бюджета на Столичната община част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто, определена при условията и по реда
на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
кон цесион н и я дог овор с „База л т Бъ л гария“ – ЕООД, София, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Бов – запад“,
участък „Южен“ и участък „Северен“, в координатна система „1970 г.“
№ по ред

X (м)

Y (м)

1.

4643087.5

8500880.6

2.

4642999.3

8501351.4

3.

4642962.4

8501421.0

4.

4642661.1

8501517.4

5.

4642569.6

8501572.6

6.

4642407.6

8501535.5

7.

4642342.0

8501419.9

8.

4642264.3

8501450.8

9.

4642246.8

8501388.4

10.

4642270.5

8501379.6

11.

4642293.3

8501382.5

12.

4642321.5

8501368.5

13.

4642343.4

8501351.7
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№ по ред

X (м)

Y (м)

14.

4642358.2

8501337.4

15.

4642436.0

8501288.1

16.

4642502.3

8501229.7

17.

4642551.5

8501217.4

18.

4642589.7

8501199.9

19.

4642686.4

8501175.3

20.

4642808.0

8501101.7

21.

4642847.4

8501087.9

22.

4642868.1

8501059.9

23.

4642947.9

8500982.6

24.

4642959.8

8500977.7

25.

4643003.2

8500928.5

26.

4643029.7

8500876.7

27.

4643052.5

8500864.1

5394

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Правилник за изменение на Устройствения
правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г., бр. 68 от
2014 г. и бр. 2 и 47 от 2015 г.)
§ 1. В приложение № 29 към чл. 30, ал. 2
т. 2 и 12 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Москов
5338

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Централнo
военно окръжие
Г л а в а

п ъ р в а

ВЕСТНИК
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както и взаимодействието на ЦВО с административните звена на Министерството на
отбраната (МО), структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия (БА) и други държавни органи,
ведомства и организации.
Чл. 2. (1) Централно военно окръжие е
военно формирование от въоръжените сили,
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната със седалище в гр. София.
(2) Централно военно окръжие е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на отбраната. Финансовите средства за изпълнението на мисията, функциите и задачите
на ЦВО се осигуряват от бюджета на МО за
съответната година.
(3) Реализираните приходи на ЦВО съгласно
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България се отчитат в съответствие
с нормативната база и установения ред в МО.
Чл. 3. Дейността на Централно военно окръжие се осъществява в съответствие със Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ); Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, приет с ПМС № 46 от
2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.); Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България
(ЗРВСРБ); Правилника за прилагане на Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България, приет с ПМС № 145 от 2012 г. (ДВ,
бр. 54 от 2012 г.); Наредбата за военния отчет
на български граждани и техника за мирно и
военно време, приета ПМС № 167 от 2012 г.
(ДВ, бр. 60 от 2012 г.); Наредбата за условията
и реда за провеждане на мобилизация, приета
с ПМС № 211 от 2012 г. (ДВ, бр. 71 от 2012 г.);
Наредбата за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили
при мобилизация, приета с ПМС № 114 от
2013 г. (ДВ, бр. 47 от 2013 г.); Наредба № Н-29
от 2010 г. за условията и реда за адаптация
на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия при освобождаване от военна служба
(ДВ, бр. 95 от 2010 г.); Наредбата за условията
и реда за разкриване и осигуряване дейността
на курсове по начална и/или специална военна
подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища,
приета с ПМС № 43 от 2013 г. (ДВ, бр. 21 от
2013 г.), Кодекса на труда; нормативните и
административните актове на министъра на
отбраната.
Г л а в а

в т о р а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНО
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Централно военно
окръжие (ЦВО) и подчинените му органи за
водене на военния отчет – военни окръжия,

Чл. 4. Централно военно окръжие:
1. организира воденето на военния отчет
в мирно и военно време, поддържането и
съхраняването на регистри, изготвянето на
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военноотчетни документи, административното
обслужване и предоставянето на услуги на
българските граждани;
2. популяризира военната професия, обучението във висшите военни училища, обучението на български граждани в курсове
за начална и специална военна подготовка,
както и обучението на ресурси от резерва в
курсове за повишаване на квалификацията
или за преквалификацията;
3. организира набирането и приемането на
документи на кандидати за: военнослужещи
във въоръжените сили, за служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника-резерв; обучение във висшите военни училища
и за курсове по начална и специална военна
подготовка;
4. планира, разпределя и възлага изпълнението на мобилизационни задачи;
5. осигурява комплектуването със запасни
и техника-запас за военно време на военновременните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. организира съпоставянето на количеството и качеството на ресурсите от запаса
между военните окръжия и заявителите;
7. организира планирането, оповестяването
и доставянето на ресурсите от запаса във военновременните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. организира изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и води
отчета на отсрочените запасни и техника-запас;
9. организира провеждането на преглед на
готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение;
10. оказва методическа помощ на централната и местната администрация по военния
отчет и подготовката за провеждане на мобилизация;
11. организира подготовката на учениците
от 9 и 10 клас на средните училища, свързана
със задълженията на гражданите по отбраната
на страната;
12. планира и организира началната и специалната подготовка на български граждани
без военна подготовка и на български граждани с професии и специалности, необходими
на въоръжените сили за военно време;
13. участва в организирането и провеждането на адаптация на военнослужещи при
освобождаване от военна служба и за осигуряване на успешен преход към цивилната сфера;
14. изпълнява и други конкретни задачи,
възложени от министъра на отбраната.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 5. (1) Централно военно окръжие е
организирано в ръководство, отдели, сектори, военни окръжия и офисите в общините/
районите.
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(2) Ръководството на Централно военно
окръжие се състои от началник, заместникначалник и служители на пряко подчинение
на началника.
(3) Общата численост на служителите в Централно военно окръжие е 530 щатни бройки.
Чл. 6. Непосредственото ръководство на
отделите, секторите, военните окръжия се осъществява от техните началници, които носят
отговорност за точното и срочно изпълнение
на конкретните задачи при осъществяване на
техните функции и дейности.
Чл. 7. (1) Централно военно окръжие се
ръководи и представлява от началник.
(2) Началникът на Централно военно окръжие е пряко подчинен на министъра на
отбраната.
(3) Началникът на Централно военно окръжие е пряк ръководител на целия личен
състав на ЦВО и органите за водене на военния отчет.
(4) В изпълнение на правомощията си началникът на ЦВО издава заповеди.
Чл. 8. (1) Началникът на Централно военно окръжие:
1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на ЦВО;
2. организира разработването и утвърждава
правила, програми, планове и отчита тяхното
изпълнение пред министъра на отбраната;
3. организира изпълнението на актовете на
министъра на отбраната и взаимодействието с
административните звена на Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, Българската армия,
други държавни органи, ведомства и организации в изпълнение на дейностите на ЦВО;
4. ръководи изготвянето и представя на
министъра на отбраната ежегоден доклад за
дейността на ЦВО;
5. представлява ЦВО пред физически и
юридически лица, организации и учреждения
в страната и в чужбина;
6. ръководи изготвянето и представя в
Министерството на отбраната за утвърждаване проект на бюджет, проекти на Единния
финансов план за материално-техническо осигуряване (МТО) и Единния поименен списък
на обектите за строителство и строителни
услуги в частта им за ЦВО;
7. ръководи процеса на планиране, програмиране и бюджетиране за осигуряване
изпълнение на задачите на ЦВО;
8. ръководи създаването на организация
за прилагане на двустранното счетоводно
записване съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и счетоводната политика
на ЦВО;
9. ръководи логистичното осигуряване и
осигуряването с финансови средства на ЦВО;
10. утвърждава вътрешни правила за организация на работната заплата на цивилните
служители в рамките на утвърдените разходи
за заплати в бюджета на ЦВО;
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11. сключва договори, необходими за изпълнение на основните функции и задачи на
ЦВО;
12. отговаря за изпълнението на бюджета на
ЦВО и представя на министъра на отбраната
периодични и годишни отчети за законосъобразното му изпълнение;
13. ръководи дейността по управление на
човешките ресурси в ЦВО;
14. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения и договори с цивилните служители, а при оправомощаване от
министъра на отбраната – сключва, изменя
и прекратява договорите за военна служба с
военнослужещите и резервистите, назначава
и ги освобождава от военна служба и от
служба в резерва;
15. у твърж дава длъж ностните характеристики на военнослужещите и цивилните
служители от ЦВО;
16. предлага на министъра на отбраната
за утвърждаване длъжностното разписание
на ЦВО и подчинените му военни окръжия
и извършването на изменения и допълнения
в тях;
17. ръководи дейността по атестирането
на служителите от ЦВО съгласно Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и подзаконовите нормативни актове;
18. утвърждава графиците за ползване на
платен годишен отпуск в ЦВО;
19. контролира изпълнението на нормативните актове и задачите, поставени на военните
окръжия и на структурните звена на ЦВО;
20. организира управлението и експлоатацията на имотите и вещите, предоставени за
ползване от Централното военно окръжие;
21. организира обмена на информацията
между структурните звена на ЦВО и държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация.
(2) Началникът на ЦВО упражнява и други правомощия, определени с нормативните
актове или възложени му от министъра на
отбраната.
(3) При изпълнение на правомощията си
началникът на ЦВО се подпомага от заместник-началник.
(4) Функциите на началника на ЦВО при
негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от заместник-началника на ЦВО или от определен за
всеки конкретен случай началник на отдел.
Чл. 9. Заместник-началникът на ЦВО:
1. организира изпълнението на нормативните и административните актове на министъра
на отбраната и актовете на началника на ЦВО;
2. организира подготовката, разработването и изпълнението на годишния и месечните
планове за дейността на ЦВО;
3. координира дейността на структурните
звена при изпълнение на функциите и задачите на ЦВО, както и взаимодействието с
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административните звена на Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската
армия, други държавни органи, ведомства и
организации;
4. координира дейностите по осъществяване на ефективното управление на материалнотехническите и финансовите средства на ЦВО
и прави предложение до началника на ЦВО
за осигуряване на баланс между наличните
ресурси и извършваните разходи;
5. осъществява контрол на дежурните, охраната и състоянието на дисциплината в ЦВО;
6. организира правилната експлоатация
и техническото обслужване на служебните
транспортни средства;
7. координира дейността по медицинско,
психологично, жилищно и социално-битово
осигуряване и аварийна и пожарна безопасност;
8. координира дейностите по разработването на програмния меморандум и отчетните
документи по тримесечия за дейността на ЦВО;
9. изпълнява и други функции и задачи,
възложени от началника на ЦВО.
Чл. 10. Главният юрисконсулт е пряко
подчинен на началника на ЦВО и:
1. съгласува за законосъобразност и дава
становища за законосъобразност на проектите
на административните актове на началника
на ЦВО;
2. изготвя становища по правни въпроси
във връзка с дейността на ЦВО;
3. осъществява процесуалното представителство на ЦВО;
4. осигурява в правно отношение цялостната дейност на ЦВО;
5. осигурява необходимите правни действия
за събиране на вземанията на ЦВО;
6. оказва методическа помощ в правно
отношение на военните окръжия при осъществяване на тяхната дейност;
7. изпълнява в рамките на функционалните
си задължения и други задачи, възложени от
началника и заместник-началника на ЦВО.
Чл. 11. Служителят по сигурността на информацията е пряко подчинен на началника
на ЦВО и:
1. организира и отговаря за спазването на
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и другите нормативни
актове по прилагането му в ЦВО, военните
окръжия и офисите за водене на военния
отчет в общините/районите;
2. дава становища относно това дали в
поръчката се включва, изисква или съдържа
класифицирана информация по смисъла на
ЗЗКИ;
3. отговаря за правилното размножаване,
изпращане, предаване, пренасяне и приемане
на материали, съдържащи класифицирана
информация, до и от други организационни
единици или формирования;
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4. извършва периодично проверки на отчетността и движението на материалите и
документите;
5. уведомява ДКСИ при изтичане срока на
разрешенията, при напускане или преназначаване на служители, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с
достъп до определено ниво на класификация;
6. информира незабавно в писмена форма ДКСИ и компетентната служба за всяка
промяна, отнасяща се до обстоятелствата,
свързана с издадените разрешения, удостоверения, сертификати и потвърждения;
7. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което информира
незабавно ДКСИ;
8. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията;
9. организира и провежда обучението на
служителите в организационната единица в
областта на защитата на класифицираната
информация.
Чл. 12. Финансовият контрольор е пряко
подчинен на началника на ЦВО и:
1. извършва предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с дейността на ЦВО, в
съответствие с изискванията по чл. 13, ал. 3,
т. 5 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор и указанията на
министъра на финансите по ред, определен с
вътрешни правила;
2. извършва материални проверки на материалноотговорните лица в ЦВО по отношение
на събирането, съхраняването, разходването
и отчитане на активите съгласно чл. 31 от
Закона за държавната финансова инспекция;
3. документира резултатите от извършените проверки, като извършва доклади до
началника на ЦВО;
4. изпълнява задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи контрола
на финансовата дейност на военните окръжия.
Чл. 13. Отдел „Планиране, ана лиз на
военния отчет, комплектуване и адаптация“
(ПАВОК А):
1. разработва програмния меморандум и
отчетните документи по тримесечия за дейността на ЦВО;
2. участва в разработването на Единния
финансов план за МТО и Единния поименен
списък на обектите за строителство и строителни услуги в частта им за ЦВО;
3. обобщава информацията по военния отчет, поддържа и съхранява регистри за резерва;
4. обобщава и извършва анализ на заявените потребности от запасни и техника-запас
за военните формирования на въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. подготвя предложения за възлагане на
мобилизационни задачи на военните окръжия,
отдел „Столичен“ и отдел „София област“ за
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комплектуване на военните формирования на
въоръжените сили и структурите по чл. 50,
ал. 2 ЗОВСРБ;
6. изготвя План за бойна готовност и План
за комплектуване на военновременни формирования и структури със запас;
7. разработва и актуализира Стратегическия план за дейността на ЦВО;
8. изготвя годишни и месечни планове за
дейността на ЦВО през учебната година;
9. разработва документи и осигурява дейнос т и т е по подг о т овка на у чениц и т е о т
средните училища, свързана с отбраната на
страната;
10. организира оповестяването на резервисти и техника-резерв чрез органите за водене
на военния отчет;
11. изготвя планове, процедури и актове на
началника на ЦВО за набиране на кандидати
за военна служба и за служба в доброволния
резерв, както и за набиране на кандидати за
начална и/или специална военна подготовка;
12. организира провеждането на преглед на
готовността за използване на техника-резерв
и техника-запас с мобилизационно назначение и обобщава резултатите от проведените
прегледи;
13. обобщава информаци ята и изготвя
предложения за присвояване и повишаване във
военно звание на личния състав от резерва;
14. организира дейностите по адаптацията
на военнослужещите при освобождаване от
военна служба;
15. организира дейността на органите за
водене на военния отчет по отсрочване от
повикване на запасни и техника-запас при
мобилизация;
16. изготвя и участва в изготвянето на
проекти на административни актове на началника на ЦВО;
17. организира рек ламно-информационната дейност за популяризиране на военната
професия, службата в доброволния резерв и
обучението в курсове по начална и специална
военна подготовка;
18. изготвя периодични и годишни обобщени анализи, отчети, доклади, сведения и други
документи, свързани с дейността на отдела и
на Централно военно окръжие;
19. организира дейността на органите за
водене на военния отчет – военните окръжия
по военния отчет, набирането на кандидати
за военна служба и служба в доброволния
резерв, като изготвя предложения за подобряване на работата;
20. организира дейността на органите за
водене на военния отчет по въвеждане на данни
в модулите „Отчет на ресурсите от резерва“
и „Кандидати“ от Автоматизираната система
„Човешки ресурси“ (АСУ „ЧР“);
21. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
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Чл. 14. Отдел „Столичен“:
1. води военния отчет в Столичната община,
изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за личния състав
от резерва и запаса и за техниката-резерв и
техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника;
3. изготвя годишни и месечни планове за
подготовката на отдела през учебната година;
4. ръководи дейностите по военния отчет на
гражданите и техниката в офисите за водене
на военния отчет в районите;
5. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни
документи и организира получаването им;
7. организира оповестяването и доставянето
на ресурсите от резерва от районите на Столичната община до пунктовете за приемане
на запас на военновременните формирования
и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. съгласува заявените за доставяне запасни
и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
9. изготвя План за комплектуване на военновременните формирования и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запас;
10. провежда подготовка за осигуряване
комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
11. изпълнява планове и процеду ри за
набиране на кандидати за начална и/или
специална военна подготовка и осигуряване
на дейности по подготовка на учениците от
средните училища в Столичната община;
12. изготвя предложения за присвояване
и повишаване във военно звание на личния
състав от резерва в Столичната община;
13. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от
резерва в Столичната община;
14. оказва методическа помощ на централната и местната администрация по военния
отчет и подготовката за мобилизация;
15. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение,
водеща се на отчет в Столичната община;
16. организира актуализирането на дан
ните от Главна дирекция „Регистрация и
административно обслужване“ (ГРАО) на
резервистите и за техника от структурите на
министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
17. организира и провежда мероприятия
по набиране на кандидати за военна служба,
за служба в доброволния резерв, за обучение
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във висшите военни училища и подпомага
кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
18. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати
за военна служба и служба в доброволния
резерв на територията на Столичната община;
19. взаимодейства с органите на местната
и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ при провеждане на рекламноинформационната дейност за популяризиране
на военната служба;
20. създава необходимата организация за
изпълнение на програмата за подготовка на
учениците от средните училища в Столичната
община, свързана с отбраната на страната;
21. участва с представители в заседанията
на Столичния съвет за сигурност и районните
съвети за сигурност;
22. организира дейностите по адаптацията
на военнослужещите при освобождаване от
военна служба;
23. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани от Столичната община;
24. изготвя анализи, отчети, доклади и
сведения за дейността на отдела;
25. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 15. Отдел „София област“:
1. води военния отчет, изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за личния състав от резерва и запаса
и за техниката-резерв и техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника;
3. изготвя годишни и месечни планове за
подготовката на отдела през учебната година;
4. ръководи дейностите по военния отчет на
гражданите и техниката в офисите за водене
на военния отчет в общините;
5. изпълнява възложените от ЦВО задачи за
комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
6. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни
документи и организира получаването им;
7. организира оповестяването и доставянето на ресурсите от резерва от общините до
пунктовете за приемане на запас на военновременните формирования и структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. съгласува заявените за доставяне запасни
и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
9. изготвя План за комплектуване на военновременните формирования и структурите
по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запас;
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10. провежда подготовка за осигуряване
комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
11. изпълнява планове и процеду ри за
набиране на кандидати за начална и/или
специална военна подготовка и осигуряване
на дейности по подготовка на учениците от
средните училища в София област;
12. изготвя предложения за присвояване
и повишаване във военно звание на личния
състав от резерва в София област;
13. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от
резерва в София област;
14. оказва методическа помощ на областната и общинските администрации по военния
отчет и подготовката за мобилизация;
15. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение
водеща се на отчет в София област;
16. организира актуализирането на данните от Главна дирекция „Регистрация и
административно обслужване“ (ГРАО) на
резервистите и за техника от структурите на
министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
17. организира и провежда мероприятия
по набиране на кандидати за военна служба,
за служба в доброволния резерв, за обучение
във висшите военни училища и подпомага
кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
18. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати
за военна служба и служба в доброволния
резерв на територията на София област;
19. взаимодейства с органите на местната
и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ при провеждане на рекламноинформационната дейност за популяризиране
на военната служба;
20. създава необходимата организация за
изпълнение на програмата за подготовка на
учениците от средните училища, свързана с
отбраната на страната;
21. участва с представители в заседанията
на областния съвет за сигурност и общинските
съвети за сигурност;
22. организира дейностите по адаптацията
на военнослужещите при освобождаване от
военна служба;
23. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани от София област;
24. изготвя анализи, отчети, доклади и
сведения за дейността на отдела;
25. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 16. Сектор ,,Административно обслужване и човешки ресурси“ (АОЧР):

ВЕСТНИК
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1. планира, организира и осъществява цялостната дейност по управление на човешките
ресурси на ЦВО и методически подпомага
военните окръжия;
2. изготвя или участва в изготвянето на
проекти на административни актове на началника на ЦВО;
3. изготвя и поддържа актуалното състояние, длъжностното разписание, поименното
разписание на длъжностите за ЦВО, длъжностните характеристики и база данни в
програмата „ОМЕКС 2000“;
4. изготвя и поддържа актуалното състояние
на поименното разписание на длъжностите
по основен и допълнителен щат за ЦВО в
АСУ на „ЧР“;
5. изготвя и съгласува актовете, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения на цивилните
служители, а при оправомощаване на началника на ЦВО от министъра на отбраната – съгласува актовете по назначаване, преминаване
и освобождаване от военна служба и служба
в резерва, както и за повишаване във военно
звание на военнослужещите от ЦВО;
6. създава, съхранява и актуализира трудовите досиета на цивилните служители и
служебните дела на военнослужещите от
ЦВО и на началниците на военни окръжия;
7. планира и организира обучението на
служителите от ЦВО и ВО с цел повишаване
на квалификацията, преквалификацията и
кариерното им развитие;
8. координира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики
и осъществява методическа, организационна
и техническа помощ на военните окръжия;
9. планира, организира и осигурява контакти с медиите и комуникацията с обществеността, както и дейността по осигуряването
на социалния диалог и сътрудничеството със
синдикалните организации;
10. организира дейности по въвеждане и
редактиране на информацията в уебсайта и
по осигуряване на достъпа до обществена
информация;
11. организира дейността по осигуряване
на безопасни и здравословни условия на труд
и спазване на мерките за безопасност и хигиена на труда;
12. организира деловодната дейност на ЦВО,
осигурява опазването и съхраняването на документацията, съдържаща некласифицирана
информация в архивни дела, води отчетност
за входящата и изходящата кореспонденция,
отговаря за изграждането и поддържането
на информационните и архивните фондове;
13. организира дейността по осигуряването на отдиха и възстановяването на военнослужещите и цивилните служители с цел
пълноценното използване на отпуските и
свободното им време;
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14. организира служебното време на военнослужещите и работното време на цивилните служители и неговото отчитане извън
нормалната му продължителност;
15. изготвя анализи, отчети, доклади, сведения и други документи, свързани с дейността
на сектора и ЦВО;
16. изготвя отговори на заявления, жалби
и сигнали от военнослужещи, цивилни служители и граждани;
17. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 17. Сектор „Финанси“:
1. изготвя годишен бюджет (ГБ) за издръжка
на ЦВО и военните окръжия;
2. осъществява счетоводната политика, като
организира превантивния контрол, вътрешноорганизационната финансова дейност и
счетоводната отчетност съгласно действащите
нормативни актове;
3. организира и осъществява разходването и отчитането на финансовите ресурси по
бюджета на ЦВО, като прилага принципите
на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на
ежедневната дейност;
4. организира и извършва финансово-счетоводното обслужване и дейностите, свързани с
формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване
на военнослужещите и цивилните служители
от ЦВО и военните окръжия;
5. организира, изготвя и обобщава месечни
заявки за финансови средства на структурните
звена на ЦВО и ВО и ги представя в дирекция
„Планиране, програмиране и бюджет“ – МО;
6. извършва промяна и актуализира състоянието на годишния бюджет на ЦВО съгласно
нормативната база и установения ред в МО;
7. координира, коригира и предлага за
утвърждаване на разходите и плащанията на
военните окръжия;
8. оказва методическа помощ на военните окръжия по управление на финансовите
средства;
9. подпомага изготвянето на Единния финансов план за МТО в частта му за ЦВО на
база указанията на първостепенния разпоредител с бюджет и началника на Централно
военно окръжие;
10. участва в разработването на Единния
поименен списък на обектите за строителство
и строителни услуги в частта им за ЦВО и
военните окръжия;
11. завежда и отразява счетоводно движението на дълготрайните активи и материалните
запаси, осигурени за дейността на ЦВО и ВО;
12. участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност,
определени в съответствие със Закона за
счетоводството и вътрешноведомствената
уредба на Министерството на отбраната, и
бракуване на материални средства;
13. организира отчитането, контролирането
и своевременното заплащане на разходи към
дружествата доставчици;
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14. участва в извършването на контрол върху
дейността на военните окръжия, свързана с
финансовото осигуряване, и прави предложения за подобряване на работата;
15. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, доклади, сведения
и други документи, свързани с финансовото
осигуряване;
16. участва в разработването на програмните меморандуми и отчетните документи по
тримесечия за дейността на ЦВО;
17. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 18. Сектор „Логистика и информационно–техническо осигуряване“:
1. оказва методическа помощ на военните
окръжия по управление на собствеността и
транспортните средства;
2. изготвя Единния финансов план за МТО
в частта му за ЦВО на база указанията на
първостепенния разпоредител с бюджет и
началника на Централно военно окръжие;
3. изготвя Единния поименен списък на
обектите за строителство и строителни услуги
в частта им за ЦВО и военните окръжия;
4. обобщава потребностите за следващия
планов период, за което изготвя заявки и
спецификации по позиции и ги предлага на
началника на ЦВО за включване в План за
материално-техническо осигуряване на ЦВО
и военните окръжия;
5. организира правилното движение на
дълготрайни активи и материални запаси
(завеждане на отчет, съхранение и снемане от
отчет), осигурени за дейността на ЦВО и ВО;
6. участва в организирането и провеждането на инвентаризации и проверки в срокове
и периодичност, определени в съответствие
със Закона за счетоводството и вътрешноведомствената уредба на Министерството на
отбраната и бракуване на материални средства;
7. организира и осигурява поддържането
на сградния фонд и санитарно-хигиенните
условия на ЦВО;
8. организира и осъществява транспортното
осигуряване на ръководството на ЦВО;
9. участва в извършването на контрол върху
дейността на военните окръжия, свързана с
материалното осигуряване и прави предложения за подобряване на работата;
10. изготвя обобщени периодични и годишни анализи, отчети, доклади, сведения
и други документи, свързани с логистичното
осигуряване;
11. организира дейността по медицинско,
психологично, жилищно и социално-битово
осигуряване;
12. организира провеждането на обществени поръчки;
13. осигурява поддръжката на техническите
средства за своевременното оповестяване на
ЦВО и ВО при привеждане в по-високо състояние и степени на бойна готовност;
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14. осигу рява непрекъсната поддръжка
и администриране на инфраструктурата на
и нформа ц ион н и т е т ех нолог и и и рабо т о 
способността на информационните системи,
тяхното техническо наблюдение и контрол
при поддържане на постоянна бойна готовност, при привеждане в по-високо състояние
и степени на бойна готовност и провеждане
на мобилизация;
15. организира конфигурирането и експлоатацията на локалните мрежи в организационната единица;
16. организира и координира изграждането
и въвеждането в експлоатация на мерки по
защита на класифицираната информация на
автоматизираните информационни системи
или мрежи (АИС/М) в организационната
единица;
17. организира ежедневната поддръжка (обновяване на софтуер и хардуер, поддържане в
изправно техническо състояние на сървърите
и работните станции, както и осигуряване на
актуалността на базата от данни);
18. осиг у рява вза и модейс т виет о с а втоматизираните информационни системи,
функциониращи в други държавни органи и
институции;
19. участва в изготвянето на документите
по сигурността, необходими за акредитиране
на автоматизираните информационни системи
или мрежи за класифицирана информация и
администрирането им в процеса на тяхното
развитие и експлоатация;
20. организира правилно класифициране и
маркиране на работните станции, структурно кабелни системи (СКС) и елементите от
АИС/М съгласно Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната
информация;
21. организира изпълнението на изискванията на Наредбата за задължителните общи
условия за сигурност на автоматизираните
информационни системи или мрежи, в които
се създава, обработва, съхранява и пренася
класифицирана информация, приета с ПМС
№ 99 от 2003 г. (ДВ, бр. 46 от 2003 г.) и Наредбата за криптографската сигурност на
класифицираната информация, приета с ПМС
№ 263 от 2003 г. (ДВ, бр. 102 от 2003 г.);
22. организира, провежда и води на отчет
текущото и тематичното обучение на служителите от ЦВО при работа в подсистемите и
модулите от АИС на МО и БА;
23. поддържа официалната интернет страница (www.comd.bg) и пощенския сървър (mail.
comd.bg) на Централно военно окръжие; следи
за тяхното актуално състояние, хостване и
достъп;
24. участва в изготвянето на анализ на риска и разработването на План за физическата
сигурност на класифицираната информация
в ЦВО;
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25. участва в установяване на обстоятелствата, свързани с компрометиране на сигурността
на АИС/М и криптографските мрежи в ЦВО;
26. участва в разработването и актуализирането на План за защита на класифицираната
информация при положение на война, военно
или друго извънредно положение;
27. организира и осъществява дейности по
системното администриране и развитие на
ведомствената информационна мрежа на ЦВО;
28. следи за спазване на лицензионните
права, произтичащи от ползването на софтуер;
29. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии
в ЦВО и подчинените му военни окръжия;
30. участва в разработването на програмните меморандуми и отчетните документи по
тримесечия за дейността на ЦВО;
31. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Чл. 19. Военно окръжие:
1. води военния отчет в съответната област,
изготвя военноотчетни документи, поддържа и съхранява регистри за личния състав
от резерва и запаса и за техниката-резерв и
техниката-запас;
2. води документални, картотечни, автоматизирани регистри и електронна база данни
на водещите се на военен отчет български
граждани и техника в общините от областта;
3. ръководи дейностите по военния отчет
на гражданите и техниката в офисите за водене на военния отчет в общините/районите;
4. изпълнява възложените задачи за комплектуване на военновременните формирования на въоръжените сили и структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
5. дава мобилизационно назначение на запасни и техника-запас, изготвя военноотчетни
документи и организира получаването им;
6. организира оповестяването и доставянето на ресурсите от резерва от общините
на областта до пунктовете за приемане на
запас на военновременните формирования и
структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
7. съгласува заявените за доставяне запасни
и техника-запас с представители на военновременните формирования от въоръжените
сили и структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ;
8. изготвя План за комплектуване на военновременните формирования и структурите по
чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ със запас от областта;
9. провежда подготовка за осигуряване
комплектуването на военновременните формирования и структурите със запас;
10. изпълнява планове и процедури за
набиране на кандидати за начална и/или
специална военна подготовка и осигуряване
на дейности по подготовка на учениците от
средните училища в областта;
11. изготвя предложения за присвояване
и повишаване във военно звание на личния
състав от резерва в областта;
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12. отсрочва от повикване при мобилизация и води отчета на отсрочените ресурси от
резерва в областта;
13. оказва методическа помощ на местната
администрация по военния отчет и подготовката за мобилизация;
14. организира и провежда преглед на готовността за използване на техника-резерв и
техника-запас с мобилизационно назначение,
водеща се на отчет в областта;
15. организира актуализирането на дан
ните от Главна дирекция „Регистрация и
административно обслужване“ (ГРАО) на
резервистите и за техника от структурите на
министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на същата;
16. организира и провежда мероприятия
по набиране на кандидати за военна служба,
за служба в доброволния резерв, за обучение
във висшите военни училища и подпомага
кандидатите при подготовката и комплектуването на документите;
17. организира и провежда рекламно-информационна дейност за набиране на кандидати
за военна служба и служба в доброволния
резерв на територията на областта;
18. взаимодейства с органите на местната
и изпълнителната власт, училищата, Изпълнителна агенция „Военни клубове и военнопочивно дело“ при провеждане на рекламноинформационната дейност за популяризиране
на военната служба;
19. създава необходимата организация за
изпълнение на програмата за подготовка на
учениците от средните училища, свързана с
отбраната на страната;
20. участва с представители в заседанията
на областния съвет за сигурност и общинските/районните съвети за сигурност;
21. организира дейностите по адаптацията
на военнослужещите при освобождаване от
военна служба;
22. извършва административно обслужване
и административни услуги на българските
граждани от областта;
23. изготвя анализи, отчети, доклади и
сведения за дейността на военното окръжие;
24. организира и провежда денонощното дежурство за осигуряване своевременно
оповестяване на военното окръжие при привеждане в по-високо състояние и степени на
бойна готовност;
25. изготвя годишни и месечни планове
за подготовката на ВО през учебната година;
26. разработва програмен меморандум на
програмния елемент;
27. организира дейностите по адаптацията
на военнослужещите при освобождаване от
военна служба;
28. ос ъщес т вя ва деловод ната дей нос т,
комуникационното осигуряване и обмена на
информацията, функционирането на регистратурата за класифицирана информация (РКИ);
29. въвежда данни в модулите „Отчет на
ресурси от резерва“ и „Кандидати“ в АСУ „ЧР“;
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30. организира поддържането на имоти,
предоставени на окръжието, и организира
тяхната охрана;
31. планира финансови и материални средства за функциониране на окръжието;
32. организира експлоатацията на транспортните средства на окръжието;
33. изпълнява и други задачи, възложени
от началника на ЦВО.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
Чл. 20. (1) Организацията на работа в ЦВО
се осъществява по реда на ЗОВСРБ, ЗРВСРБ,
подзаконовите актове по тяхното прилагане,
Устава за войсковата служба на въоръжените
сили на Република България и вътрешните
правила за организация на работата, утвърдени
от началника на ЦВО.
(2) Непосредственото ръководство на ЦВО
и подчинените му военни окръжия се осъществява от началника на ЦВО, подпомаган
от заместник-началника, началниците на отдели и началниците на сектори, които носят
отговорност за точното и срочно изпълнение
на конкретните задачи при осъществяване на
своите дейности.
(3) Непосредственото ръководство на военното окръжие се осъществява от неговия
началник, който носи отговорност за точното
и срочно изпълнение на конкретните задачи
при осъществяване на дейността.
(4) Служителите от ЦВО и военните окръжия изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
тяхното точно и срочно изпълнение в съответствие с длъжностната им характеристика.
Чл. 21. (1) Входящата преписка се регистрира в регистратурата във входящ регистър,
като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или
съдържанието є.
(3) Изходящите от ЦВО и органите за водене на военния отчет – военните окръжия,
документи се съставят в два екземпляра.
Първият екземпляр съдържа името и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното звено, съгласувал
документа, като се посочва и датата.
Чл. 22. (1) Работното време на личния
състав в ЦВО и подчинените му военни окръжия при 5-дневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Началото и краят на работното време се
определят със заповед на началника на ЦВО.
(3) Началникът на ЦВО със заповед може
да определи ненормирано работно време за
цивилни служители на определени длъжности
при спазване на нормите за междудневна и
седмична почивка.
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Чл. 23. Редът за влизане на личния състав в сградите и пропускателният режим за
длъжностни лица и граждани се определят
със заповед на началника на ЦВО.
Чл. 24. (1) При изпълнение на задачите
си ЦВО взаимодейства с административните
звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната, Българската армия и други
държавни органи, ведомства и организации.
(2) Взаимодействието се осъществява на
основата на:
1. действащите нормативни актове и актовете на министъра на отбраната;
2. сключени договори и споразумения;
3. утвърдени от министъра на отбраната
планове и програми.
(3) Взаимодействието на ЦВО с други
държавни и местни органи, ведомства и организации в страната и в чужбина включва:
1. обмен на информация относно дейността
на резерва;
2. осъществяване на сътрудничество с организации на НАТО и ЕС, както и с чуждестранни организации по отношение на резерва;
3. провеждане на семинари, симпозиуми,
конференции, курсове и др.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 21, ал. 4 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България и отменя
Правилника за устройството и дейността на
Централнo военно окръжие (ДВ, бр. 13 от
2014 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1 юли
2015 г.
Министър:
Николай Ненчев
5328

ИЗПЪЛНИТЕЛНА
АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Лесозащитна
станция гр. Пловдив (обн., ДВ, бр. 14 от
2013 г.; изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) При осъществяване на правомощията си директорът на ЛЗС се подпомага
от заместник-директор.
(2) Заместник-директор може да бъде лице с
висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“ или
„бакалавър“, с трудов стаж по специалността
не по-малко от 5 години, придобит след завършване на висшето образование.
(3) Договорът със заместник-директора се
сключва, изменя и прекратява от директора
на ЛЗС след съгласуване с изпълнителния
директор на ИАГ.
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(4) Правомощията на заместник-директора
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от директора на ЛЗС.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на директора на ЛЗС
функциите му се изпълняват от заместник-директора или от длъжностно лице, определено
със заповед.“
2. В ал. 3 след думите „заповед на“ се добавят думите „заместник-директора и“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
5310

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2013 г. за водене на Регистър
на музеите и за обстоятелствата, подлежащи
на вписване в него (ДВ, бр. 28 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 5, в изречение второ накрая се добавя „с отделен индекс по реда на
тяхното постъпване“.
§ 2. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Вписванията се извършват в 14-дневен
срок от постъпване на информационните карти
по чл. 5, ал. 2 в Министерството на културата.
Министърът на културата или оправомощен
от него заместник-министър издава удостоверение за вписване в регистъра“ съгласно
приложение № 4.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „създаването, преобразуването или закриването“ се заменят със
„създаването или преобразуването им“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При преобразуване или закриване на
музей или при отнемане на разрешението за
извършване на музейна дейност настъпилите
обстоятелства се вписват в регистъра в част
първа „Публична информация“, графа „Забележка“, след представяне на съответните актове, а партидите на преобразуваните и закрити
музеи се закриват. Актовете за преобразуване
и закриване на държавни и общински музеи
се предоставят от съответните ведомства или
организации.“
§ 4. В чл. 8, ал. 1 след думите „вписани
данни“ се добавя „подадени с информационната карта по чл. 5, ал. 2, т. 1,“.
§ 5. В чл. 11 изречение второ се изменя
така: „Останалата информация задължително
се актуализира веднъж годишно до края на
януари.“
§ 6. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 се
изменя така:

Указание за попълване:
1. Mузеите се вписват с поредни номера от 1 до безкрайност.
4. В т. 1.2. се вписват филиалите, като за следващите музеи пред номера на филиала се поставя поредният номер на музея
4. В т. 14 се отбелязва цената за съответната категория посетители. С "0" се отбелязва, когато съответната категория посетители е с безплатен вход.
5. В т. 17 се посочва друга информация, предоставена от музея по негово искане.
16

Цени на билети

Дни за безплатен вход

Забележко
Забележка

15

Цена на беседа

Други /отстъпки/

Пенсионери

Хора с увреждания

Студентни

ВЕСТНИК

17
Друга
инфомрация

Забележко
Забележка

Дни за безплатен вход

Цени на билети

Дни за безплатен вход

Цена на беседа

Други /отстъпки/

Пенсионери

Хора с увреждания

Студенти

14
Цени на билети

Цена на беседа

Други /отстъпки/

Пенсионери

Хора с увреждания

Работно време за посетители

Студенти

Работно време за посетители

Учащи

Деца

Възрастни

Нед.

Съб.

Пет.

Работно време за посетители

Учащи

Деца

Възрастни

Нед.

Съб.

Пет.

13

Учащи

Деца

Възрастни

Нед.

Съб.

Чет.

Ср.

Вт.

Пон.

Форма на собственост

Тематичен обхат

Териториален обхват

Директор

Факс

Интернет страница

Електронна поща

Телефон

Адрес

Седалище

Наименование на музея

№ по ред

ДЪРЖАВЕН

Пет.

Чет.

Ср.

Вт.

Пон.

Лице за контакт - име и
длъжност

Факс

Интернет страница

Електронна поща

Телефон

Адрес

Седалище

Експозиции извън
основната сграда на
музея /наименование/

Приложение № 1, към чл. 5, ал. 1
Регистър на музеите
Част първа: Публична информация
I. Държавни/ II. Регионални/ III. Общински/ IV. Частни/ V. Музеи със смесено участие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12

Чет.

Ср.

Вт.

Пон.

Тематичен обхат

Териториален обхват

Ръководител на филиала

Факс

Интернет страница

Електронна поща

Телефон

Адрес

Седалище

Филиал/наименование

№ по ред

БРОЙ 63
С Т Р. 3 5

„Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1

18

Друга
инфомрация

Друга
инфомрация

Кв.м. Бр./кв.м.
Бр. Бр. Бр. Бр. Бр.

Кв.м.

Бр.

Бр.

Бр. Бр. Бр. Бр. Бр.

Пожароизвестителна техника

Бр.

Физическа охрана

Бр.

Пожароизвестителна техника

Физическа охрана

СОТ

Бр. сгради………..,
Резервати
общо
...................................кв.м.

Шифър на музея

Други

За специализираните длъжности

Директор

Шифър на музея

Други

За специализираните длъжности

Директор

Доброволци

ВЕСТНИК

СОТ

Бр.

Други

Бр.

Видеокамери за видеонаблюдение

Бр.

Други

Бр.

Видеокамери за видеонаблюдение

Бр.

Фотоапарати и видеокамери

Структура на филиала

Фотоапарати и видеокамери

Бр.

Доброволци

Бр.

Мултимедия

Периферия

Бр.

Други/помощен персонал

Административни
длъжности

Бр.

Други/помощен персонал

Специализирани длъжности

Структура на музея

Мултимедия

Сървъри

Административни
длъжности

Специалисти с висше
образование

Бр.

Периферия

Сървъри

Кв.м. бр./Кв.м Кв.м.
.
Бр. сгради………..,
общо
...................................кв.м.

Специализирани длъжности

Бр. Бр. Бр.

Компюърни конфигурации

Съдебно решение за
вписване в регистъра

Компюърни конфигурации

Разрешение за
извършване на
музейна дейност

Специалисти с висше
образование

Бр. Бр. Бр.

Обща численост
на персонала

ДЪРЖАВЕН

Обща численост
на персонала

№ 1.1. Акт за създаване

Научна
група/секция/състав/численост
Лаборатория/численост

Специализирани отдели

Разрешение за
извършване на
музейна дейност

Научна
група/секция/състав/численост
Лаборатория/численост

Специализирани отдели

Наименование на музея................................
Съдебно решение за
вписване в регистъра

Други

Наименование на филиала............................

Част втора А. Статут и функции
№ 1 Акт за създаване

Други

Фондохранилища бр/площ

Експозиционна площ

Наименование на музея
.....................................................................
Част втора Б: Материална база
№1
Недвижимо
имущество/собствено/предоставено за
управление

Фондохранилища бр/площ

№ 1.1.

36

Експозиционна площ

Наименование на филиала
.................................................................

С Т Р.
БРОЙ 63

Размер на средната
брутна
работна заплата

Бр. ..........лв. ..........лв. ...........лв.

Размер на средната
работна заплата

Бр. ..........лв. ..........лв. ...........лв.

Забележка: В № 1.1 се попълва в случаите, когато инфомрацията се отнася за филиал.

Техническо оборудване
Наличие на:

Техническо оборудване
Наличие на:

№ 1.1.

Наименование на музея
........................................................................................

Наименование на филиала
........................................................................................

М узейни фондове

Отедл /колекция, фонд/

Инвентаризация по
репрезентативния метод

Филиал

М узейни фондове

Отедл /колекция, фонд/

Инвентаризация по
репрезентативния метод

Инвентаризация на
движимите културни
ценности, регистрирани в
Националния музеен фонд,
както и на движимите
културни ценности от
благородни метали и
скъпоценни камъни или
украсени с тях

Начална дата Крайна дата Начална дата Крайна дата Начална дата Крайна дата

Цялостна инвентаризация

Инвентаризации

Бракувани движими културни ценности……бр./Бракувани предмети…………….бр.

Бр. единици Бр. единици Бр. единици

Инвентаризация на
движимите културни
ценности, регистрирани в
Националния музеен фонд,
както и на движимите
културни ценности от
благородни метали и
скъпоценни камъни или
украсени с тях

Начална дата Крайна дата Начална дата Крайна дата Начална дата Крайна дата

Цялостна инвентаризация

Инвентаризации

Бракувани движими културни ценности……бр./Бракувани предмети…………….бр.

Бр. единици Бр. единици Бр. единици

Основен фонд

Основен фонд

Постоянни

Постоянни

Дата на обновяване

Част втора B: Дейност
№1

Тема
Тема

Обменен фонд

Обменен фонд

Гостуващи изложби от
музеи и други
организации.

Експозиции

Временни

Експозиции

Временни

бр.
Гостуващи
изложби от
други музеи и
бр.

Самостоятелни изложби
извън музея.
бр.
Самостоятелни
изложби извън
музея.
бр.

Научно-спомагателен фонд

Научно-спомагателен фонд

Година на създаване
Година на създаване

Брой
културни
ценности
достъпни
он лайн

Дигитализирано
културно наследство
Период на
Брой
реализация дигитализ
ирани
културни
ценности

Самостоятелни
проекти/участие в
други проекти
Тема/и
Тема/и Целева Общ брой В това
група проведени
число
занятия програми
за
малцинств
ени групи

Образователни
програми

Брой
културни
ценности
достъпни
он лайн

Дигитализирано
културно наследство

Период на
Брой
реализация дигитализ
ирани
културни
ценности

Самостоятелни
проекти/участие в
други проекти

Тема/и
Тема/и Целева Общ брой В това
група проведени
число
занятия програми
за
малцинств
ени групи

Образователни
програми

ДЪРЖАВЕН

Дата на обновяване

Самостоятелни изложби
в музея с културни
ценности от собствения
фонд
бр.
Самостоятелни
изложби в музея
с културни
ценности от
собствения фонд
бр.

Съвместни изложби в
страната
бр.
Съвместни
изложби в
страната
бр.

Участие в национални
изложби
бр.
Участие в
национални
изложби
бр.

Самостоятелни изложби
в чужбина
бр.
Самостоятелни
изложби в
чужбина
бр.

Учаостие в
международни изложби
бр.
Учаостие в
международни
изложби
бр.

БРОЙ 63
ВЕСТНИК
С Т Р. 3 7

№ 1.1
Платена такса смет

Други

Платена такса смет

Други

Разходи
Платен данък сгради

Приходи

С право на безплатен вход

С право на безплатен вход

Приходи

Общ брой

Други

Проекти

Дарение

ДЪРЖАВЕН

Общ брой

Други

Проекти

Дарение

Спонсорство

Държавни такси

Беседи

38

Спонсорство

Държавни такси

Беседи

Билети

Бюджетни субсидия

Наименование на музея
..............................................................

Част втора Г: Финансова информация/Посетители
№1

Платен данък сгради

Издръжка

№1

Издръжка

Билети

По
От община,
делегираните М К или др.
от държавата ведомство
дейности

Задължителни
осигурителни вноски от
работодателя

Бюджетни субсидия

Наименование на филиала
..............................................................

По
От община,
делегираните М К или др.
от държавата ведомство
дейности

Задължителни
осигурителни вноски от
работодателя

Други възнаграждения и
плащания за персонал

Заплати и
възнаграждения на
персонала, нает по
трудови и служебни
правоотношения

Наименование на музея
..............................................................

№ 1.1.

Други възнаграждения
и плащания за персонал

Заплати и
възнаграждения на
персонала, нает по
трудови и служебни
правоотношения

Наименование на филиала
..............................................................

С Т Р.
ВЕСТНИК

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Наименование на музея
ЕИК
Седалищe(град/село) и адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет страница
Директор (име, презиме, фамилия)
Тематичен обхват:
Брой и наименование на специализираните отдели
Териториален обхват:
Форма на собственост

□

Работно време за посетители:
понеделник

БРОЙ 63

Посетители

Посетители

Разходи

“
§ 7. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2, т. 1

Информационна карта – обща информация за музея

от......................до.....................

БРОЙ 63
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

вторник
от......................до.....................
сряда
от......................до.....................
четвъртък
от......................до.....................
петък
от......................до.....................
събота
от......................до.....................
неделя
от......................до.....................
Цени на билети за:
Възрастни
....................лв.
Деца
....................лв.
Учащи
....................лв.
Студенти
....................лв.
Хора с увреждания
....................лв.
Пенсионери
....................лв.
Други
....................лв.
Цена на беседа
....................лв.
Дни за безплатен вход:
Директор: име/подпис/дата......
Изготвил: име/длъжност/подпис/дата......
Информация за експозициите извън основната сграда на музея
Наименование на експозицията
Седалищe (град/село) и адрес
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет страница
Лице за контакт – име и длъжност
Брой и наименование на специализираните отдели
Работно време за посетители:
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
Цени на билети за:
Възрастни
Деца
Учащи
Студенти
Хора с увреждания
Пенсионери
Други
Цена на беседа
Дни за безплатен вход:
Информация за филиала
Наименование на филиала
Седалищe (град/село) и адрес
Телефон
Факс
Електронна поща

от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.

С Т Р.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Интернет страница
Ръководител (име, презиме, фамилия)
Тематичен обхват:
Териториален обхват:
Работно време за посетители:
понеделник
вторник
сряда
четвъртък
петък
събота
неделя
Цени на билети за:
Възрастни
Деца
Учащи
Студенти
Хора с увреждания
Пенсионери
Други
Цена на беседа
Дни за безплатен вход:
Ръководител: име/подпис/дата......
Изготвил: име/длъжност/подпис/дата......

от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
от......................до.....................
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.
....................лв.

“

§ 8. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 5, ал. 2, т. 2
Информационна карта – статут дейност на музея
Наименование на музея/филиала

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Статут на музея/филиала
Акт за създаване на музея (закон, акт на Министреския съвет/акт на общински съвет)
Разрешение за извършване на музейна дейност – за частни музеи
Разрешение за вписване в съответния регистър – за музеи със смесено участие
Акт за закриване, преобразуване на музей/отнемане на резрашение/заличаване от регистър
Шифър на музея
Структура на музея/филиала
Специализирани отдели – общо
Научна група/секция/състав – численост
Лаборатория/численост
Обща численост на персонала
В т. ч.: Специалисти с висше образование
Специализирани длъжности
Административни длъжности
Други/помощен персонал
Доброволци
Размер на средната брутна работна заплата
Директор/ръководител на филиал
За специализираните длъжности
Други
Материална база
Сграден фонд – сгради (бр.), разгъната застроена площ (кв.м)

Разрешение МД №...
№...................

....................бр.
....................бр.
....................бр.
....................бр.
....................бр.
....................бр.
....................бр.
....................бр.
....................бр.
...................лв.
...................лв.
...................лв.
....бр......кв.м (общо)

“
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□ Експозиционна площ
□ Фондохранилища бр./площ
□ Други
Недвижимо имущество/собствено/предоставено за управление:
– Общ брой
– Наименование на всеки обект
– Статут (ако има)
– Площ
□ – Вид собственост
Резервати:
– Общ брой
– Наименование на всеки резерват
– Площ
□
Музейни фондове
□ Основен фонд
□ Обменен фонд
□ Научно-спомагателен фонд
□ Бракувани движими културни ценности
□ Бракувани предмети
Инвентаризации

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□

.................кв.м
....бр. ..... кв.м (общо)
.................. кв.м
–
–
–
–
–

………
…………….
………
……… кв.м
………

–
–
–
–

……………
……………
…………… кв.м
................

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

единици.............
единици.............
единици..............
…..
…..

период на п ровеждане
период на п ровежИнвентаризация по репрезентативния метод по отдели/колекции/фондове дане
Инвентаризация на движимите културни ценности, регистрирани в Нацио- период на п ровежналния музеен фонд, както и на движимите културни ценности от благородни дане
метали и скъпоценни камъни или украсени с тях
Експозиции
Постоянни
............бр.
Тема
Година на създаване
Обновяване (дата)
Временни – общо
......бр.
Гостуващи изложби от музеи и други организации
......бр.
Самостоятелни изложби извън музея
......бр.
Самостоятелни изложби в музея с предмети от собстевния фонд
......бр.
Съвместни изложби в страната
......бр.
Участие в национални изложби
......бр.
Участие в международни изложби
......бр.
Програми и проекти
Реализирани образователни програми
– Теми
– Целева група
– Общ брой проведени занятия
– общ брой……
– бр. ………….
– В т.ч. програми за малцинствени групи
Самостоятелни проекти/участие в други проекти
– Тема
– Период на реализация
Дигитализирано културно наследство
Дигитализирани културни ценности
.....бр.
Културни ценности, достъпни онлайн
.....бр.
Посетители
Общ брой
……....бр.
В т.ч. безплатен вход
……....бр.
Финансова информация
Приходи от:
Бюджетна субсидия общо:
…...…лв.

□ Цялостна инвентаризация
□

С Т Р. 4 1
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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в т.ч. по делегираните от държавата дейности
…...…лв.
от община, МК или др. ведомство
…...…лв.
Билети
…...…лв.
Беседи
…...…лв.
Държавни такси (приход)
…...…лв.
Спонсорство
…...…лв.
Дарения
…...…лв.
Проекти
…...…лв.
Други
…...…лв.
Разходи
Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения
…...…лв.
Други възнаграждения и плащания за персонал
…...…лв.
Задължителни осигурителни вноски от работодателя
…...…лв.
Издръжка
…...…лв.
Платен данък сгради
…...…лв.
Платена такса смет
…...…лв.
Техническо оборудване
Компютърни конфигурации
.......бр.
Сървъри
.......бр.
Периферия
.......бр.
Мултимедия
.......бр.
Фотоапарати и видеокамери
.......бр.
Видеокамери за вдеонаблюдение
.......бр.
Други
.......бр.
Наличие на:
СОТ
Физическа охрана
Пожароизвестителна техника
Изготвил/длъжостно лице/дата/подпис:
Директор: подпис/дата:.............
Указание: попълването на всички редове от информационната карта е задължително.
Когато инфомрацията не е налична, в началото на всеки ред се поставя знакът "X".
Забележка. Информацията се попълва отделно и за филиалите.

§ 9. Създава се приложение № 4 към чл. 6, ал. 2:
„Приложение № 4
към чл. 6, ал. 2

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ ............................../…..........................
за
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА МУЗЕИТЕ
Настоящото удостоверение се издава на:
......................................................................................................................................................................
и удостоверява, че музеят е вписан в регистъра на Министерството на културата по
чл. 32, ал. 1 от Закона за културното наследство.
МИНИСТЪР:
(подпис и печат)“
Министър:
Вежди Рашидов
5315

“

“
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2015 г. за определяне на реда и начина
за разходване на приходите от продажбата
на квоти за емисии от авиационни дейности
чрез търг (ДВ, бр. 24 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 3 става ал. 1
и се изменя така:
„(1) Приходите от продажбата на квоти за
емисии от авиационни дейности чрез търг
по чл. 2, т. 1 и 3, постъпили по бюджета на
ПУДООС, се предоставят по сметката на
НДЕФ за управление и целево разходване в
срок от 15 дни след изтичане на съответното
тримесечие.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Приходите от продажбата на квоти за
емисии от авиационни дейности чрез търг се
предоставят от ПУДООС на НДЕФ съгласно
ал. 1 до годишния размер, определен в закона
за държавния бюджет за съответната година.
(3) Окончателното предоставяне на средствата следва да се извърши след приключване
на последния годишен търг, но не по-късно
от края на декември.“
§ 2. В чл. 4, ал. 2 думите „т. 2, буква „а“
и т. 3“ се заличават.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нов § 1:
„§ 1. Разпоредбата на чл. 3 влиза в сила
от 1 януари 2016 г.“
2. Досегашните параграфи 1 и 2 стават
съответно 2 и 3.
§ 4. Наредбата влиза в сила от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивелина Василева
5373

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-823 от 2014 г. за организация на дейността в Министерството на
вътрешните работи по териториалното обслужване на населението (ДВ, бр. 94 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по ред, определен с
акт на министъра на вътрешните работи“ се
заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

„(2) За осъществения контрол по ал. 1 или
за придобита информация от граждани във
връзка с него полицейските и младши полицейските инспектори изготвят докладна записка
за всяко наблюдавано лице поотделно. При
наличие на оперативно значима информация
се докладва незабавно.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За всяко наблюдавано лице от заповед
та на началника на РУ на ОДМВР по чл. 24,
ал. 5 се изготвя докладна записка не по-малко
от веднъж на тримесечие.
(4) Изготвените докладни записки по ал. 2
и 3 се изпращат по съответния ред в звена
„Оперативен анализ“ при ОДМВР.“
§ 2. В чл. 10, ал. 1 в основния текст думите „Чрез проблемноориентирания подход“
се заличават.
§ 3. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Полицейските и младши полицейските инспектори водят списък на лица,
които притежават оръжие и извършват частна
охранителна дейност.
(2) Списъците по ал. 1 се предоставят от
служителите с възложени функционални задължения по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия и Закона за частната охранителна
дейност.
(3) При осъществен контрол по чл. 2, ал. 1,
т. 7 и 8 полицейските и младши полицейските
инспектори изготвят докладна записка.“
§ 4. Член 15 се отменя.
§ 5. В чл. 20 думите „Дирекция „Опазване
на обществения ред и контрол на пътното
движение“ в Главна дирекция „Охранителна
полиция“ се заменят с „Отдел „Охранителна
полиция“ в Главна дирекция „Национална
полиция“.
§ 6. В чл. 21, ал. 1 второто изречение се
заличава.
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 третото изречение се заличава.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Началниците на РУ на ОДМВР ежегодно, до края на месец януари, утвърждават
предоставен от оперативните служби категоризиран и актуализиран списък с ЛПИ на
обслужваната територия.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Началниците на РУ на ОДМВР издават
персонални заповеди на полицейските и младши полицейските инспектори за наблюдение
на конкретни ЛПИ от списъка по ал. 4.“
§ 8. В приложение № 4 към чл. 28, ал. 1,
т. 24 и 25 думите „при прилагане на проблемноориентирания подход“ се заличават.

С Т Р.
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Заключителна разпоредба
§ 9. Инструкцията влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
5297

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-988 от 2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане
на мероприятия (ДВ, бр. 106 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) В зависимост от мащаба и оценката на
риска мероприятията могат да бъдат с висока
или ниска степен на опасност.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Дейността по ал. 1 се подпомага от
оперативно-издирвателни структури на МВР с
цел предотвратяване, пресичане и разкриване
на престъпления и нарушения, свързани с
осигуряване на обществения ред.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 3. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Групово нарушаване на обществения
ред при провеждане на мероприятия е налице
при извършване на правонарушения от група
граждани за кратък период от време.“
§ 4. Създават се чл. 6а и 6б:
„Чл. 6а. При получаване на информация за
предстоящо провеждане на масово мероприятие полицейските органи предприемат действия за уточняване на всички организационни
въпроси, имащи отношение към проявата.
Чл. 6б. (1) При провеждане на масово
мероприятие, за което има риск от правонарушения, се извършва обмен на информация
между структурите на МВР, имащи отношение
към сигурността на проявата.
(2) Придобитата от структурите на МВР
информация по ал. 1 се предоставя незабавно
на заинтересованите ОДМВР и Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).
(3) На основание придобитата информация
ОДМВР предприемат мерки за недопускане
на правонарушения в обслужваната от тях
територия.“
§ 5. В чл. 7, ал. 2 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ (ГДОП)“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“.
§ 6. След чл. 8 се създава раздел Iа с
чл. 8а – 8 г:
„Раздел Iа
Оценка на риска
Чл. 8а. (1) Процесът по оценка на риска
включва комплекс от мероприятия по набиране, обобщаване и анализиране на информацията, имаща отношение към провеждането
на масовото мероприятие.
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(2) Анализът на информацията по ал. 1 се
извършва от полицейските органи по чл. 3,
ал. 1 и 2.
(3) По п ред ложен ие на пол и цейск и т е
органи по чл. 3, ал. 1 и 2 ръководителят на
съответната структура на МВР съгласувано
с ръководителя на мероприятието определя
степента на опасност за съответното мероприятие.
Чл. 8б. Мероприятия с висока степен на
опасност са тези, при които:
1. съществува опасност от възникване на
групово нарушаване на обществения ред;
2. има участие на официални лица, за сигурността на които съществува повишен риск;
3. има информация за повишен риск за сигурността на участниците или други граждани;
4. се осъществява взаимодействие и координация със структури на Европейския съюз,
НАТО и/или други държави и международни
организации и са с международно значение.
Чл. 8в. Мероприятия с ниска степен на
опасност са тези, при които не са налице
изброените условия по чл. 8б.
Чл. 8г. Степента на опасност се отразява
в плана за конкретното мероприятие.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с негова заповед“ се
заменят с „от него“.
2. В ал. 4 преди думата „Съставът“ се добавя „Полицейският орган по ал. 1, както и“.
§ 8. В чл. 13, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Допълнителни са сили и средства“ се заменят с
„Допълнителни сили и средства са силите и
средствата“.
2. В т. 2 след думата „дейности“ се поставя
запетая и се добавя „замерване за химически,
биологически и радиоактивни вещества“.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 след думата „управлението“ се
поставя тире и се добавя „ръководители,
помощници, ВОЩ и ГОУ“;
б) в т. 5 преди думата „разстановка“ се
добавя „разчет и“;
в) в т. 10 думите „за филмиране“ се заменят
със „за заснемане на мероприятието“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Зоните за сигурност по ал. 1, т. 4 може
да се обозначават с разположени по периметъра
им полицейски сили, средства, съоръжения
и знаци, ограничаващи достъпа.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) При необходимост по периметъра на
зоните за сигурност се изграждат контролнопропускателни пунктове (КПП), на които може
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да се извършват проверки на лица и пътни
превозни средства (ППС) при условията и по
реда на ЗМВР.“
§ 10. В чл. 20, ал. 1 след думите „директора на ОДМВР“ думата „или“ се заличава,
поставя се запетая и в края на изречението
се добавя „или от полицейски орган, на който
са делегирани правомощия за това по определения в МВР ред.“
§ 11. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) При необходимост по предложение на началника на РУ, на чиято територия
се провежда мероприятието, директорът на
ОДМВР разпорежда придаването на допълнителни сили и средства от състава на ОДМВР.
(2) Допълнителни сили и средства за охрана
на мероприятието по ал. 1 се придават със
заповед на съответния директор на ОДМВР
или оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Планът за охрана на мероприятието
при участие на допълнителните сили и средства от състава на ОДМВР извън тези, които
обслужват територията, където следва да се
проведе мероприятието, се утвърждава от
директора на ОДМВР или оправомощено от
него длъжностно лице.“
§ 12. В чл. 26, ал. 2, т. 1 преди думите „се
предприемат“ се добавя „по възможност“.
§ 13. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) По искане на ръководителя на операцията могат да се привличат служители от
Института по психология на МВР (ИП – МВР)
за извършване на оценка относно психологическото състояние и поведение на участниците
в масовото мероприятие.“
§ 14. След чл. 38 се създава раздел VII с
чл. 39 – 41:
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„Раздел VII
Отчетност на дейността
Чл. 39. Дейността по организация, планиране и провеждане на масовите мероприятия
се анализира и отчита на шестмесечие и
годишно и се включва като раздел в общия
анализ на ОДМВР.
Чл. 40. В анализите по чл. 39 се включват
кратка анотация на проведените по-значими
масови мероприятия, използвани полицейски
сили и средства, статистически и други данни,
като се правят изводи и се набелязват мерки
за подобряване на дейността.
Чл. 41. При поискване анализите по чл. 39
се предоставят на директора на ГДНП.“
§ 15. В § 1 на допълнителните разпоредби
се създават т. 5 и 6.
„5. „Екипи за заснемане на мероприятия“ са
служители на МВР, които извършват дейност
по заснемане на мероприятието, участниците и
полицейските органи, както и за подпомагане
дейността за предотвратяване, разкриване и
документиране на престъпления при опазване
на обществения ред при спазване на установения в МВР ред за използване на технически
средства за явно наблюдение.
6. „Полицейски съоръжения“ са подвижни
и неподвижни ограничаващи или спиращи
достъпа и движението на пътни превозни
средства или на лица съоръжения, по периметъра на зоната за сигурност, които могат да
бъдат различни видове ленти, въжета, бариери, парапети, бетонни блокове, огради и др.“
Заключителна разпоредба
§ 16. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
5329
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-553
от 24 юли 2015 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42,
ал. 1, чл. 41, т. 3 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и стартирана с писмо изх.
№ 26-00-3565 от 30.03.2015 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ) процедура
за намаляване на площта на защитена местност
„Блатно кокиче“, разположена в землището на
с. Кранево, община Балчик, област Добрич,
обявена със Заповед № 554 от 10.06.1982 г. на
председателя на Комитета по опазване на природната среда (КОПС) при Министерския съвет
(МС) (ДВ, бр. 52 от 1982 г.) като буферна зона на
резерват „Балтата“ (настоящ поддържан резерват „Балтата“) и прекатегоризирана в защитена
местност със Заповед № РД-750 от 10.11.2009 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 4 от 2010 г.), както и във връзка с протокол
от 20.04.2015 г. на комисия, назначена по реда на
чл. 38, ал. 1 ЗЗТ със Заповед № 60 от 8.04.2015 г.
на директора на РИОСВ – Варна:
1. Намалявам площта на защитена местност
Блатно кокиче поради обстоятелството, че още
при обявяването є като буферна зона на резерват „Балтата“ (понастоящем поддържан резерват
„Балтата“) в нея са включени част от курортен
комплекс „Албена“, в т. ч. шест хотела и прилежащите към тях заведения за хранене и обслужване,
алеи, асфалтирани пътеки, поставяеми обекти и
др., която по същество представлява урбанизирана територия без консервационна значимост.
2. Във връзка с т. 1 от територията на защитена местност „Блатно кокиче“ се изключват
поземлени имоти с идентификатори 39459.507.406
и 39459.507.411 съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) за землището
на с. Кранево, с ЕКАТТЕ 39459, община Балчик,
област Добрич, одобрени със Заповед № 300-5-74
от 15.09.2003 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 78,525 дка.
3. Общата площ на защитена местност „Блатно
кокиче“ възлиза на 1488,445 дка, като в нея се
включват поземлени имоти с идентификатори:
39459.3.35 – част (с площ 78 кв. м и с координати на частта, попадаща в защитена местност
„Блатно кок иче“, представени в координатна система 1970 г. – зона 7 в приложението,
представляващо неразделна част от тази заповед), 39459.3.36, 39459.3.37, 39459.3.38, 39459.3.39,
39459.3.40, 39459.4.156, 39459.4.157, 39459.4.158,
39459.4.159, 39459.4.160, 39459.4.161, 39459.24.2,
39459.2 4.3, 39459.2 4.4, 39459.2 4.5, 39459.2 4.6,

39459.24.7, 39459.25.113 – част (с площ 22 280
кв. м и с координати на частта, попадаща в
защитена местност „Блатно кокиче“, представени в координатна система 1970 г. – зона 7
в приложението, представляващо неразделна
част от тази заповед), 39459.507.1, 39459.507.2,
39459.507.3, 39459.507.4, 39459.507.5, 39459.507.6,
39459.507.7, 39459.507.8, 39459.507.10, 39459.507.11,
39459.507.17, 39459.507.20, 39459.507.21, 39459.507.22,
39459.507.26, 39459.507.27, 39459.507.28, 39459.507.29,
39459.507.30, 39459.507.32, 39459.507.35, 39459.507.38,
39459.507.41, 39459.507.42, 39459.507.45, 39459.507.46,
39459.507.47, 39459.507.51, 39459.507.54, 39459.507.56,
39 459. 5 0 7.4 01 , 39 459. 5 0 7.4 0 2 , 39 459. 5 0 7.4 0 3,
39 459. 5 0 7.4 0 4 , 39 459. 5 0 7.41 2 , 39 459. 5 0 7. 5 0 4 ,
39459.507.505, 39459.507.506, 39459.507.510 съгласно
КККР за землището на с. Кранево, с ЕКАТТЕ
39459, община Балчик, област Добрич, одобрена
със Заповед № 300-5-74 от 15.09.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
4. Тази заповед не променя режима на дейностите, регламентиран със Заповед № 554 от
10.06.1982 г. на председателя на КОПС при МС.
5. След влизане в си ла на тази заповед
РИОСВ – Варна, да предприеме необходимите
действия по отразяване на промените в границите на защитената територия в кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Кранево, община Балчик, област Добрич.
6. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.
7. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ив. Василева
Приложение
към т. 3
Координати на частта от ПИ 39459.3.35, попадаща в защитена местност „Блатно кокиче“,
представени в координатна система 1970 г., зона 7
№

X

Y

1.

9652378.675

4701640.280

2.

9652390.124

4701648.854

3.

9652387.548

4701652.645

4.

9652387.270

4701652.968

5.

9652377.217

4701645.427

6.

9652373.911

4701642.946

7.

9652378.675

4701640.280
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Координати на частта от ПИ 39459.25.113, попадаща в защитена местност „Блатно кокиче“,
представени в координатна система 1970 г., зона 7
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№

X

Y

42.

9652465.833

4701594.875

43.

9652461.520

4701592.104

44.

9652457.447

4701589.354

45.

9652453.624

4701586.645

46.

9652450.041

4701584.000

47.

9652446.717

4701581.447

48.

9652444.291

4701579.489

49.

9652439.663

4701575.604

50.

9652438.395

4701574.520

9652436.125

4701572.468

№

X

Y

1.

9652441.489

4701540.750

2.

9652443.177

4701543.625

3.

9652444.229

4701545.281

4.

9652445.145

4701546.656

5.

9652446.100

4701547.968

6.

9652447.100

4701549.250

7.

9652448.197

4701550.562

51.

8.

9652449.427

4701551.895

52.

9652434.031

4701570.458

9.

9652450.831

4701553.312

53.

9652432.049

4701568.458

10.

9652452.447

4701554.854

54.

9652430.194

4701566.437

11

9652454.302

4701556.541

55.

9652428.447

4701564.385

12

9652456.458

4701558.406

56.

9652426.874

4701562.343

13.

9652458.875

4701560.427

57.

9652425.444

4701560.343

14.

9652461.572

4701562.593

58.

9652424.112

4701558.364

9652422.677

4701556.104

15.

9652464.510

4701564.854

59.

16.

9652467.677

4701567.208

60.

9652420.625

4701552.604

17.

9652471.083

4701569.604

61.

9652420.624

4701552.602

62.

9652438.519

4701535.529

18.

9652474.708

4701572.041

19.

9652478.531

4701574.500

20.

9652482.541

4701576.927

21.

9652486.760

4701579.312

22.

9652491.197

4701581.604

23.

9652495.862

4701583.791

24.

9652500.760

4701585.854

25.

9652505.916

4701587.750

26.

9652511.333

4701589.437

27.

9652517.041

4701590.895

28.

9652863.937

4701443.541

29.

9652864.950

4701446.250

30.

9652866.375

4701449.635

31.

9652916.812

4701429.979

32.

9652925.580

4701463.340

33.

9652927.890

4701472.156

34.

9652932.708

4701488.739

35.

9652513.677

4701617.291

36.

9652494.875

4701609.416

37.

9652486.112

4701605.739

38.

9652484.375

4701604.927

39.

9652480.552

4701603.125

40.

9652475.331

4701600.416

41.

9652470.444

4701597.645

5374

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СО15-РД-09-948
от 23 юли 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 4, 8 и 9 ЗНП във
връзка с чл. 15, ал. 1 ППЗНП и чл. 44, ал. 1, т. 1
и 7 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за
общинска собственост във връзка с чл. 12, ал. 1
ЗОС в изпълнение на Решение № 472 от 9.07.2015 г.
на Столичния общински съвет нареждам:
1. Да се преобразува Целодневна детска градина
№ 37 с адрес: с. Подгумер, ул. Стара планина 4,
район „Нови Искър“, и Целодневна детска градина
№ 32 с адрес: с. Чепинци, ул. Стара планина 1,
район „Нови Искър“, чрез сливане в една Целодневна детска градина № 32 с административен
адрес – София, с. Чепинци, ул. Стара планина 1,
район „Нови Искър“, като ЦДГ № 32 приема
всички активи и пасиви на ЦДГ № 37.
2. Сградният фонд, прилежащият терен, наличният инвентар и задължителната училищна
документация на Целодневна детска градина № 37
да се предоставят за стопанисване и управление
на директора на Целодневна детска градина № 32.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
4. Новата ЦДГ № 32 да бъде с административен
адрес: София, с. Чепинци, ул. Стара планина 1,
район „Нови Искър“.

5221

Кмет:
Й. Фандъкова
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РЕШЕНИЕ № 342
от 11 юни 2015 г.
В преобладаващата си част м. Надежда 4 е
изградена по комплексен принцип, като с течение на времето са възстановени множество
имоти – частна собственост. В местността са
изградени съществуващи жилищни комплекси
Надежда 1 и 2 и Връбница 1 и 2.
Проектът за ПУП на м. Надежда 4 цели преструктуриране на жилищния комплекс, пълноценен достъп във вътрешността на територията,
както и необходимите паркоместа, поради което
проектът е изпълнен за сметка на общинския бюджет и е възложен по реда на чл. 124а, ал. 2 ЗУТ.
Одобрено е задание за изработване на горния
план, с което се поставят изисквания и препоръки
към изработването на плана за преструктуриране
на жилищен комплекс м. Надежда 4 за обособените му части, като се определят видът, обемът
и съдържанието на проектните разработки, както
и изискването в процеса на работа да се поддържат контакти и да се провеждат консултации
с неправителствените организации, районната
администрация и НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-530 от 7.07.2014 г.
на главния архитект на СО се разрешава изработването на ПУП – план за регулация и
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс м. Надежда 4 и план-схеми към него в
следния териториален обхват: бул. Ломско шосе,
ул. Христо Силянов, ул. Ген. Никола Жеков и
ул. Бели Дунав.
Издадената заповед е прогласена чрез обявление, поставено в сградата на район „Надежда“,
както и във вестник „24 часа“ на 18.07.2014 г.
Проектът е изработен на основание проведена
процедура за избор на изпълнител по реда на
чл. 93б, ал. 3 ЗОП, издадена заповед на главния
архитект на СО за класиране на участници и
сключен договор № НАГ-1272 от 15.09.2014 г.
между СО – НАГ, и „Айви проект“ – ООД. Проектирането е извършено на базата на влязла в сила
кадастрална карта, специализирана кадастрална
карта, данни от „ГИС – София“ – ЕООД, предварителни данни от „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, „Топлофикация
София“ – ЕАД, и др.
Със заявление № ТП-92-00-31 от 2014 г. в НАГ
е внесен проект за ПУП – ПРЗ ведно с планове-схеми за „Водоснабдяване“, „Канализация“,
„Топлоснабдяване“, „Електрозахранване“.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ – СО,
и на заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-88 от 25.11.2014 г., т. 5, с решение да се
съобщи на заинтересованите лица по реда на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ.
С писмо с изх. № ТП-92-00-31/4 от 25.11.2014 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ на НАГ проектът е изпратен до кмета на
район „Надежда“ за провеждане на обществено
обсъждане на основание чл. 22, ал. 4 във връзка
с чл. 127, ал. 1 ЗУТ.
С писмо № ТП-92-00-31/9 от 2.12.2014 г. на
главния архитект на СО до директора на „Държавен вестник“ е приложено обявление за изработения ПУП.

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 101 от 2014 г.
С писмо с изх. № ТП-92-00-31/7 от 25.11.2014 г.
на директор на дирекция „Териториално планиране“ на НАГ изработените план-схеми по част
„Водоснабдяване“ са изпратени за съгласуване
до „Софийска вода“ – АД.
В срока по чл. 127, ал. 2 ЗУТ в Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община не са постъпили писмени становища на
експлоатационните дружества и на заседанията
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията, на които е разгледан планът, присъстват представители на „Софийска вода“ – АД.
Предвид това и на основание изречение последно
на чл. 127, ал. 2 ЗУТ се счита, че е изпълнено
изискването на чл. 128, ал. 6 ЗУТ и проектът е
съгласуван.
С писмо с изх. № 1201667036 от 2.12.2014 г. на
директор на дирекция „Развитие на мрежата“
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, съгласува
проекта за ПУП заедно с план-схемите по част
„Електрозахранване“.
С писмо с изх. № 08-00-9707 от 22.12.2014 г.
директорът на Регионална инспекция по околна
среда и водите – София (РИОСВ – София), изпраща в НАГ – СО, свое Решение № СО-55-ЕО
от 2014 г. да не се извършва екологична оценка
на ПУП – ПРЗ за преструктуриране на жилищен
комплекс Надежда 4.
Към проекта е представена оценка на растителността на територията на жилищния комплекс, заверена от дирекция „Зелена система“ и
разгледана на заседание на Постоянната комисия
по опазване на околната среда, земеделие и гори
към Столичния общински съвет.
Проектът заедно с план-схемите по част
„Топлоснабдяване“ са съгласувани с „Топлофикация София“ – ЕАД, с писмо с изх. № СГ-49
от 24.02.2014 г. на зам. изпълнителния директор.
Със Заповед № РД-09-487 от 16.12.2014 г. на
кмета на район „Надежда“ 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. № АС-6602-139/5 от 10.02.2015 г.
на главния архитект на район „Надежда“ проектът
е върнат с постъпилите възражения, становищата
от общественото обсъждане и други документи
от процедурата по съобщаването.
Чрез район „Надежда“ е постъпило и писмо
с изх. № 08-00-3408 от 18.12.2014 г. от „Българска
телекомуникационна компания“ – ЕАД (БТК), с
което се изразява препоръка, че при осъществяване на строителството в м. Надежда 4 следва да
се спазят изискванията на чл. 67, ал. 2 и чл. 73
ЗУТ и следва да се разрешава такова след съгласуване на визите за проектиране и строителната
документация с БТК.
Проектът заедно с постъпилите допълнително
в НАГ възражения са разгледани последователно с протоколи № ЕС-Г-13 от 24.02.2015 г., т. 12,
№ ЕС-Г-16 от 10.03.2015 г., т. 12, и № ЕС-Г-23 от
31.03.2015 г., т. 19. Проектът е приет по реда на
чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като след корекции по уважените възражения и служебните предложения
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същият се изпраща в СОС на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ. С протокол № ЕС-Г-16 от 10.03.2015 г.,
т. 12, ОЕСУТ взема решение да се изключат УПИ
VIII-2026 – „За ОО“, УПИ IX-2027 – „За ОО“,
УПИ Х-2028 – „За ОО“, УПИ ХI-2029 – „За ОО“,
от кв. 275 от обхвата за одобряване на план за
регулация и режим за застрояване за преструктуриране на м. Надежда 4, район „Надежда“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ПУП – ПРЗ на м. Надежда 4 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.
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 във връзка с ал. 1
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. 124а, ал. 2
ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед
№ РД-09-09-1423 от 5.12.2012 г. от кмета на СО
правомощия за това по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура: за „Водоснабдяване“,
„Канализация“, „Топлоснабдяване“, „Електрозахранване“, с обяснителни записки към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 1
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане при обявяването на проекта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 1 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 устройствена зона „Смф“,
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. В случаите на
приложени планове за застрояване планът за
регулация е отразен така, както е по действащия план.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове (ОСУСП).
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В табличен вид на плана е показан балансът
на територията, който е постигнат със същия,
устройствените параметри и тези, постигнати с
изработения план 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 т. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ) в частта на зона „Жк“ за процента
обществени озеленени площи, както и спазване
изискването по чл. 48, ал. 2, т. 1, буква „и“ от
Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУСП.
ПРЗ е приет с протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-13
от 24.02.2015 г., т. 12, № ЕС-Г-16 от 10.03.2015 г.,
т. 12, и № ЕС-Г-23 от 31.03.2015 г., т. 19.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“), в които съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 15 и 12 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 и интензивност на
застрояване в терените за детска градина – УПИ
IХ – „За детска ясла“, от кв. 43; УПИ I – „За ОДЗ
и трафопост“, и УПИ II – „За ОДЗ“, от кв. 276 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“ и зона „Жк“ по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху специализирана кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Планът за регулация и застрояване, по който е построен жилищният комплекс, е одобрен
с Решение № 666 от 12.12.1961 г. и със Заповед
№ РД-50-09-293 от 25.09.1985 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“, „Жк“, „Оо“, в които
попадат имотите. Приемането на общ устройствен
план е промяна в устройствените условия, при
които е бил съставен действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – приемане
на ОУП на СО и § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
Трасето на бул. Ломско шосе – II клас районна артерия, ул. Христо Силянов – IIIб клас, ул.
Ген. Никола Жеков – IIIа клас, следват трасето,
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определено в ОУП на СО, с което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2
във връзка с чл. 77, ал. 2 ЗУТ.
Изменението в уличната регулация постига подобро транспортно-комуникационно обслужване
на територията.
Преобладаващата част от имотите в обхвата
на разработката попадат в жилищна територия
с комплексно застрояване по смисъла на § 5,
т. 23 ДРЗУТ.
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 това число 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 Надежда част 4, 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 площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е постигнат. 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 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 и 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 живеещите 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
озеленяване с режим на ТГО“, „За детска ясла“,
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„За ОДЗ“, „За ОДЗ и трафопост“, „За училище“,
„За кооперативен пазар“, „За озеленяване“, „За
метростанция“, като по този начин планът е поикономично осъществим и се решават констатираните от направения анализ на територията
проблеми.
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
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 IV-719, 720 – „За ЖС“, от кв. 43, УПИ
VIII-2129, 2130 – „За ЖС“, УПИ ХIII-704, 705 – „За
ЖС“, от кв. 46, УПИ VIII-695, 694 – „За ЖС“,
УПИ V-690, 691 – „За ЖС“, от кв. 47а, УПИ
IV-1390, 2038 – „За ОО“, от кв. 47б, УПИ II-925,
926 – „За ЖС“, от кв. 50, УПИ II-731, 2073 – „За
ОО“, от кв. 54, УПИ IV-858, 859 – „За ЖС“, от
кв. 81, УПИ V-870, 872 – „За ЖС“, от кв. 82, УПИ
VII-1276, 1277 – „За ЖС“, от кв. 87б.
За УПИ V-690, 691 – „За ЖС“, от кв. 47а
се предвижда свързано застрояване с УПИ II2108 – „За ЖС“, както и за УПИ VIII-695, 694 – „За
ЖС“, от кв. 47а с УПИ VII-693 – „За ЖС“, за
УПИ V-870, 872 – „За ЖС“, от кв. 82 с УПИ IV876 – „За ЖС“, и УПИ VI-871 – „За ЖС“, и за
УПИ VII-1276, 1277 – „За ЖС“, от кв. 87б с УПИ
VI-563 – „За ЖС“, поради това планът не подлежи на одобряване за тези УПИ преди спазване
изискването на чл. 15, ал. 3 или 5, съответно на
чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ.
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.
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.
В територията на м. Надежда 4, район „Надежда“, предмет на плана, уличната мрежа е
изградена в по-голямата си част. С плана не се
предвиждат нови улици – основни пътни арте-
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рии. С оглед на горното и на основание чл. 108,
ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява схема на
уличната мрежа. Предвид горното не е изготвен
и проект за вертикално планиране.
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.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
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.
Планът за регулация и застрояване, по който е построен жилищният комплекс, е одобрен
с Решение № 666 от 12.12.1961 г. и със Заповед
№ РД-50-09-293 от 25.09.1985 г., по който е изграден
жилищният комплекс, не предвижда устройствени
зони, съответно показатели на застрояване. С
проекта е доказано, че новопредвиденото застрояване не води до надвишаване на 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 и 5, чл. 35 ЗУТ по отношение
застрояването с нежилищно предназначение и
изискванията за разстояния през улица по чл. 32,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зона „Смф“ 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 виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са планове-схеми за „Водоснабд яване“, „Кана лизаци я“, „Топлоснабд яване“,
„Електрозахранване“, с които са определени
видът и техническите размери на мрежите и
съоръженията.
Проектът е в интерес на Столичната община
за развитието на значителна част от територията
на София. Проектната разработка е целесъобразна
и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
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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.
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, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 1, 2, 15, 12
и 15 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 22, чл. 31,
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),
приложение № 1 към чл. 21 и приложение № 2 към
чл. 81 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ,
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-88 от 25.11.2014 г.,
т. 5, № ЕС-Г-13 от 24.02.2015 г., т. 12, № ЕС-Г-16
от 10.03.2015 г., т. 12, и № ЕС-Г-23 от 31.03.2015 г.,
т. 19, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Надежда 4, район „Надежда“, с граници: северните граници на квартали 54, 43, 47 и 87, ул.
Ген. Никола Жеков (от о.т. 8 до о.т. 156), улица от
о.т. 156 до о.т. 159, ул. Христо Силянов (от о.т. 159
до о.т. 82) и осовата линия на бул. Ломско шосе
(от о.т. 82 до о.т. 2), по сините и червените линии,
цифри и текст с корекциите в кафяв и зелен цвят.
2. Одобрява проект за план за застрояване
на м. Надежда 4, район „Надежда“, с граници:
северните граници на квартали 54, 43, 47 и 87, ул.
Ген. Никола Жеков (от о.т. 8 до о.т. 156), улица от
о.т. 156 до о.т. 159, ул. Христо Силянов (от о.т. 159
до о.т. 82) и осовата линия на бул. Ломско шосе
(от о.т. 82 до о.т. 2), с корекциите в зелен цвят без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и сгради, включително през улица.
3. Одобрява проект за план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“,
„Топлоснабдяване“, „Електрозахранване“ на м.
Надежда 4, район „Надежда“, в граници: северните граници на квартали 54, 43, 47 и 87, ул. Ген.
Никола Жеков (от о.т. 8 до о.т. 156), улица от
о.т. 156 до о.т. 159, ул. Христо Силянов (от о.т. 159
до о.т. 82) и осовата линия на бул. Ломско шосе
(от о.т. 82 до о.т. 2).
4. Планът 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
и/или предвидено свързано застрояване, 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. Надежда 4, както следва:
• кв. 43, УПИ IV-719, 720 – „За ЖС“;
• кв. 46, УПИ VIII-2129, 2130 – „За ЖС“, УПИ
ХIII-704, 705 – „За ЖС“;
• кв. 47а, УПИ VIII-695, 694 – „За ЖС“, УПИ
VII-693 – „За ЖС“, УПИ V-690, 691 – „За ЖС“,
II-2108 – „За ЖС“;
• кв. 47б, УПИ IV-1390, 2038 – „За ОО“;
• кв. 50, УПИ II-925, 926 – „За ЖС“;
• кв. 54, УПИ II-731, 2073 – „За ОО“;
• кв. 81, УПИ IV-858, 859 – „За ЖС“;
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• кв. 82, УПИ V-870, 872 – „За ЖС“, УПИ IV876 – „За ЖС“, УПИ VI-871 – „За ЖС“;
• кв. 87б, УПИ VII-1276, 1277 – „За ЖС“, УПИ
VI-563 – „За ЖС“, като производството в тези
части продължава да бъде висящо.
5. Планът за регулация и застрояване за м.
Надежда 4, район „Надежда“, с граници: северните граници на квартали 54, 43, 47 и 87, ул. Ген.
Никола Жеков (от о.т. 8 до о.т. 156), улица от
о.т. 156 до о.т. 159, ул. Христо Силянов (от о.т. 159
до о.т. 82) и осовата линия на бул. Ломско шосе
(от о.т. 82 до о.т. 2) не се одобрява по решения
на ОЕСУТ за:
• кв. 275, УПИ VIII-2026 – „За ОО“, УПИ
IХ-2027 – „За ОО“, УПИ X-2028 – „За ОО“, УПИ
ХI-2029 – „За ОО“, които урегулирани поземлени
имоти са щриховани в плана за застрояване и са
сигнирани във виолетов цвят в плана за регулация.
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 Столичната 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 „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
5223
РЕШЕНИЕ № 343
от 11 юни 2015 г.
В преобладаващата си част м. Надежда 3 е
изградена по комплексен принцип, като с течение на времето са възстановени множество
имоти – частна собственост. В местността са
изградени съществуващи жилищни комплекси
Надежда 1 и 2 и Връбница 1 и 2.
Проектът за ПУП на м. Надежда 3 цели преструктуриране на жилищния комплекс, пълноценен достъп във вътрешността на територията,
както и необходимите паркоместа, поради което
проектът е изпълнен за сметка на общинския бюджет и е възложен по реда на чл. 124а, ал. 2 ЗУТ.
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Одобрено е задание за изработване на горния
план, с което се поставят изисквания и препоръки
към изработването на плана за преструктуриране
на жилищен комплекс м. Надежда 3 за обособените му части, като се определят видът, обемът
и съдържанието на проектните разработки, както
и изискването в процеса на работа да се поддържат контакти и да се провеждат консултации
с неправителствените организации, районната
администрация и НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-529 от 7.07.2014 г. на
главния архитект на СО се разрешава изработването на ПУП – план за регулация и застрояване
за преструктуриране на жилищен комплекс м.
Надежда 3 и план-схеми към него в следния териториален обхват: бул. Ломско шосе, ул. Христо
Силянов, ул. Хан Кубрат и ул. Бели Дунав.
Издадената заповед е прогласена чрез обявление, поставено в сградат а на район „Надежда“,
както и във вестник „24 часа“ на 18.07.2014 г.
Проектът е изработен на основание проведена
процедура за избор на изпълнител по реда на
чл. 93б, ал. 3 ЗОП, издадена заповед на главния
архитект на СО за класиране на участници и
сключен договор № НАГ-1271 от 15.09.2014 г.
между СО – НАГ, и „Айви проект“ – ООД. Проектирането е извършено на базата на влязла в сила
кадастрална карта, специализирана кадастрална
карта, данни от „ГИС – София“ – ЕООД, предварителни данни от „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, „Топлофикация
София“ – ЕАД, и др.
Със заявление № ТП-92-00-30 от 2014 г. в
НАГ е внесен проект за ПУП – ПРЗ ведно с
план-схеми „Водоснабдяване“, „Канализация“,
„Топлоснабдяване“, „Електрозахранване“.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ – СО,
и на заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-88 от 25.11.2014 г., т. 4, с решение да се
съобщи на заинтересованите лица по реда на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ.
С писмо с изх. № ТП-92-00-30/4 от 25.11.2014 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ на НАГ проектът е изпратен до кмета на
район „Надежда“ за провеждане на обществено
обсъждане на основание чл. 22, ал. 4 във връзка
с чл. 127, ал. 1 ЗУТ.
С писмо № ТП-92-00-30/9 от 2.12.2014 г. на
главния архитект на СО до директора на „Държавен вестник“ е приложено обявление за изработения ПУП.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“ – бр. 101 от 9.12.2014 г.
С писмо с изх. № ТП-92-00-30/7 от 25.11.2014 г.
на директор на дирекция „Териториално планиране“ на НАГ изработените план-схеми по част
„Водоснабдяване“ са изпратени за съгласуване
до „Софийска вода“ – АД.
В срока по чл. 127, ал. 2 ЗУТ в Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община не са постъпили писмени становища на
експлоатационните дружества и на заседанията
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията, на които е разгледан планът, присъстват представители на „Софийска вода“ – АД.
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Предвид това и на основание изречение последно
на чл. 127, ал. 2 ЗУТ се счита, че е изпълнено
изискването на чл. 128, ал. 6 ЗУТ и проектът е
съгласуван.
С писмо с изх. № 1201667019 от 9.12.2014 г. на
директора на дирекция „Развитие на мрежата“,
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, съгласува
проекта за ПУП заедно с план-схемите по част
„Електрозахранване“.
С писмо с изх. № 08-00-9708 от 22.12.2014 г.
директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ – София),
изпраща в НАГ – СО, свое Решение № СО-56-ЕО
от 2014 г. да не се извършва екологична оценка
на ПУП – ПРЗ, за преструктуриране на жилищен
комплекс Надежда 3.
Към проекта е представена оценка на растителността на територията на жилищния комплекс, заверена от дирекция „Зелена система“ и
разгледана на заседание на Постоянната комисия
по опазване на околната среда, земеделие и гори
към Столичния общински съвет.
Проект ът заедно с план-схемите по част
„Топлоснабдяване“ са съгласувани с „Топлофикация София“ – ЕАД, с писмо с изх. № СГ-48
от 24.02.2014 г. на зам. изпълнителния директор.
Със Заповед № РД-09-486 от 16.12.2014 г. на
кмета на район „Надежда“ е наредено провеждане
на общественото обсъждане на проекта. Заповедта
е изпратена до всички кметове на райони в СО
и до заинтересованите организации.
С писмо изх. № АС-6602-138/5 от 10.02.2015 г.
на главния архитект на район „Надежда“ проектът
е върнат с постъпилите възражения, становищата
от общественото обсъждане и други документи
от процедурата по съобщаването.
Чрез район „Надежда“ е постъпило и писмо
с изх. № 08-00-3408 от 18.12.2014 г. от „Българска
телекомуникационна компания“ – ЕАД (БТК), с
което се изразява препоръка, че при осъществяване на строителството в м. Надежда 3 следва да
се спазят изискванията на чл. 67, ал. 2 и чл. 73
ЗУТ и следва да се разреши такова след съгласуване на визите за проектиране и строителната
документация с БТК.
Проектът заедно с постъпилите допълнително
в НАГ възражения са разгледани последователно
с протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-13 от 24.02.2015 г.,
т. 11, № ЕС-Г-16 от 10.03.2015 г., т. 11, и № ЕСГ-23 от 31.03.2015 г., т. 14. 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 протокол № ЕС-Г-16 от
10.03.2015 г., т. 11, ОЕСУТ взема решение да се
изключат УПИ I-2255 – „За офиси, ОО и ЖС“,
УПИ VI-2256 – „За офиси, ОО и ЖС“, УПИ II – „За
офиси, търговски обекти и ЖС“, от кв. 59, УПИ
III – „За ЖС“, от кв. 58, кв. 10 и кв. 79 от обхвата
за одобряване на план за регулация и режим за
застрояване за преструктуриране на м. Надежда
3, район „Надежда“.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
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Проектът за ПУП – ПРЗ, на м. Надежда 3 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.
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 във връзка с ал.
1 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. 124а, ал.
2 ЗУТ въз основа на делегираните със Заповед
№ РД-09-09-1423 от 5.12.2012 г. от кмета на СО
правомощия за това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и план-схеми на техническата инфраструктура: „Водоснабдяване“,
„Канализация“, „Топлоснабдяване“, „Електрозахранване“, с обяснителни записки към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 1
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения,
предложения и искания в едномесечен срок.
Проведено е обществено обсъждане при обявяването на проекта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 127, ал. 1 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 устройствена зона „Смф“,
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. В случаите на
приложени планове за застрояване планът за
регулация е отразен така, както е по действащия план.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 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,
устройствените параметри и тези, постигнати с
изработения план 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 т. за ПНУОВТУЗ в частта на зона „Жк“ за
процентите обществени озеленени площи, както и спазване изискването по чл. 48, ал. 2, т. 1,
буква „и“ от Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУСП.

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ПРЗ е приет с протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-13
от 24.02.2015 г., т. 11, № ЕС-Г-16 от 10.03.2015 г.,
т. 11, и № ЕС-Г-23 от 31.03.2015 г., т. 14.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“), в които съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 15 и 12 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 и интензивност на
застрояване в терените за детска градина – УПИ
ХХI – „За детска градина“, от кв. 15а и УПИ
IХ – „За ОДЗ“, от кв. 62, 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“ и зона „Жк“ по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху специализирана кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ПРЗУТ.
Планът за регулация и застрояване, по който е построен жилищният комплекс, е одобрен
с Решение № 315 от 14.10.1972 г. и със Заповед
№ РД-50-09-293 от 25.09.1985 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“, „Жк“, „Оо“, в които
попадат имотите. Приемането на общ устройствен
план е промяна в устройствените условия, при
които е бил съставен действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – приемане
на ОУП на СО и § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
Трасето на бул. Ломско шосе – II клас районна
артерия, ул. Хан Кубрат – II клас районна артерия,
ул. Христо Силянов – IIIб клас, следват трасето, определено в ОУП на СО, с което е спазено
изискв ането на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр.
2 във връзка с чл. 77, ал. 2 ЗУТ.
Изменението в уличната регулация постига подобро транспортно-комуникационно обслужване
на територията.
Преобладаващата част от имотите в обхвата
на разработката попадат в жилищна територия
с комплексно застрояване по смисъла на § 5,
т. 23 ДРЗУТ.
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 това число и чрез образуване
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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 Надежда част 3, 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 площи за широко обществено ползване с
режим на „Тго“ е постигнат. 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 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 и 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 живеещите 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 и детска
площадка“, „за озеленяване с режим на ТГО“,
„за детска градина“, „за ОДЗ“, „за православен
храм“, като по този начин планът е по-икономично осъществим и се решават констатираните
от направения анализ на територията проблеми.
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 V-2113, 2114 от кв. 9, УПИ XVII-2221,
2126 от кв. 11, УПИ VIII-1873, 2223, УПИ VII-845,
2202 от кв. 15, УПИ III-814, 815, УПИ ХХ-811,
812 от кв. 15а, УПИ VIII-2238, 2239, 494 от кв. 57,
УПИ I-2247, 2248, 2252, УПИ VII-514, 515, 516 от
кв. 58, УПИ VII-1763, 2224, УПИ V-1605, 1726, 2091
от кв. 59, УПИ I-996, 2227, УПИ Х-985, 986, 1001,
УПИ XI-1000, 1002, 1003 от кв. 60, УПИ I-1018,
1019, 1020 от кв. 61.
За УПИ I-996, 2227, УПИ Х-985, 986, 1001,
УПИ XI-1000, 1002, 1003 от кв. 60 се предвижда
свързано застрояване с УПИ XII-999, XIII-998,
XIV-997, както и за УПИ V-2113, 2114 с УПИ III2109, УПИ IV-1343, УПИ VI-1244, УПИ VII-2114,
УПИ VIII-1243, поради това планът не подлежи
на одобряване за тези УПИ преди спазване изиск
ването на чл. 15, ал. 3 или 5, съответно на чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ.
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.
Целите квартали 10 и 79 се изключват от
обхвата на плана за регулация и застрояване.
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.
В територията на м. Надежда 3, район „Надежда“, предмет на плана, уличната мрежа е
изградена в по-голямата си част. С плана не се
предвиждат нови улици – основни пътни артерии. С оглед на горното и на основание чл. 108,
ал. 3 ЗУТ не се изработва и одобрява схема на
уличната мрежа. Предвид горното не е изготвен
и проект за вертикално планиране.
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.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
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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 и съобразно направения анализ на
територията.
Планът за регулация и застрояване, по който е построен жилищният комплекс, е одобрен
с Решение № 315 от 14.10.1972 г. и със Заповед
№ РД-50-09-293 от 25.09.1985 г., по който е изграден
жилищният комплекс, не предвижда устройствени
зони, съответно показатели на застрояване. С
проекта е доказано, че новопредвиденото застрояване не води до надвишаване на 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 изиск
ванията 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 и 5, чл. 35 ЗУТ по отношение
застрояването с нежилищно предназначение и
изискванията за разстояния през улица по чл. 32,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зона „Смф“ 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 виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Изработени са план-схеми „Водоснабдяване“,
„Канализация“, „Топлоснабдяване“, „Електрозахранване“, с които са определени видът и техническите размери на мрежите и съоръженията.
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.
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.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1
и 2, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 22,
чл. 31, ал. 1, 2, 4, 5, чл. 32, 33, 35, 79 ЗУТ, т. 2, 15
и 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО,
§ 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО, 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), приложение
№ 1 към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от
Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, чл. 27, ал.
2, т. 1 и 2 АПК, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-13
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от 24.02.2015 г., т. 11, № ЕС-Г-16 от 10.03.2015 г.,
т. 11, и № ЕС-Г-23 от 31.03.2015 г., т. 14, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Надежда 3, район
„Надежда“, с граници: северните граници на
квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул.
Ломско шосе (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. Христо
Силянов (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. Хан Кубрат
(от о.т. 79 до о.т. 3), по сините и червените линии,
цифри и текст с корекциите в кафяв и зелен цвят.
2. План за застрояване на м. Надежда 3, район „Надежда“, с граници: северните граници на
квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул.
Ломско шосе (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. Христо
Силянов (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. Хан Кубрат
(от о.т. 79 до о.т. 3), с корекциите в зелен цвят без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и сгради, включително през улица.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура по части: „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Топлоснабдяване“,
„Електрозахранване“ на м. Надежда 3, район
„Надежда“, в граници: северните граници на
квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул.
Ломско шосе (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. Христо
Силянов (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. Хан Кубрат
(от о.т. 79 до о.т. 3).
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
и/или поради предвидено свързано застрояване,
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. Надежда 3, както следва:
• кв. 9, УПИ III-2109 – „за ЖС“, УПИ IV1343 – „за ЖС“, УПИ V-2113, 2114 – „за ЖС“, УПИ
VI-1244 – „за ЖС“, УПИ VII-2114 – „за ЖС“, УПИ
VIII-1243 – „за ЖС“;
• кв. 11, УПИ XVII-2221, 2126 – „за ОО“;
• кв. 15, УПИ VIII-1873, 2223 – „за ЖС“, УПИ
VII-845, 2202 – „за ЖС“;
• кв. 15а, УПИ III-814, 815 – „за ЖС“, УПИ
ХХ-811, 812 – „за ЖС“;
• кв. 57, УПИ VIII-2238, 2239, 494 – „за ЖС“;
• кв. 58, УПИ I-2247, 2248, 2252 – „за ОО“,
VII-514, 515, 516 – „за ЖС“;
• кв. 59, УПИ VII-1763, 2224 – „за ОО“, УПИ
V-1605, 1726, 2029 – „за ЖС“;
• кв. 60, УПИ I-996, 2227 – „за ЖС“, УПИ
Х-985, 986, 1001 – „за ЖС“, УПИ XI-1000, 1002,
1003 – „за ЖС“, ХII-999 – „за ЖС“, УПИ ХIII998 – „за ЖС“, ХIV-997 – „за ЖС“;
• кв. 61, УПИ I-1018, 1019, 1020 – „за ЖС“,
като производството в тези части продължава
да бъде висящо.
5. План за регулация и застрояване за м. Надежда 3, район „Надежда“, с граници: северните
граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата
линия на бул. Ломско шосе (от о.т. 9 до о.т. 126),
ул. Христо Силянов (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул.
Хан Кубрат (от о.т. 79 до о.т. 3), не се одобрява
по решения на ОЕСУТ за:
• кв. 10 и кв. 79;
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• кв. 58, УПИ III-2024 – „за ЖС“;
• кв. 59, УПИ I-2255 – „за офиси, ОО и ЖС“,
УПИ VI-2256 – „за офиси, ОО и ЖС“, УПИ II2258 – „за офиси, търговски обекти и ЖС“, които
урегулирани поземлени имоти са щриховани в
плана за застрояване и са сигнирани във виолетов
цвят в плана за регулация.
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 „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5238

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 902
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Захранващ
водопровод за водоснабдяване на екологичен
пасищен комплекс в ПИ 02508.90.766 по кадастралната карта на гр. Балчик“.
За председател:
Ат. Жечев
5378
РЕШЕНИЕ № 903
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Водопровод
Ф 32 за захранване на ПИ 53120.107.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик“.
За председател:
Ат. Жечев
5379
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1645
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2015 г. и открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен УПИ
ХХХІ-3873, отреден „за производствено-складова и
общественообслужваща дейност“, от стр. кв. 16а
по ПУП – ПР на гр. В. Търново“ – собственост
на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имота по т. 1: за придобиване на дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков
5247
РЕШЕНИЕ № 1646
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите и свое Решение № 1574 от 28.05.2015 г. (ДВ, бр. 44 от 2015 г.)
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 22 900 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Застроен УПИ ІІ – „за обществено обслужване“, от
стр. кв. 45 по ПУП – ПР на с. Пчелище, заедно
с построена в него сграда (бивша детска градина)“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1150 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – на 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“,
като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен
ден, търгът ще се проведе в първия следващ работен
ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая
419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
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SOMB 9130 3124 7614 00 на общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
В. Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 6870 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извършат
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит, да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска
банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС); срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община В. Търново – всеки
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата
на търга, като в случай че този ден съвпада с
неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
в първия следващ работен ден.
Председател:
Н. Ашиков
5248
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № ДжС-12-8
от 5 август 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3,
т. 1 във връзка с чл. 128, ал. 12, т. 1 ЗУТ и съгласно протоколно решение от проведено заседание
на 5.08.2015 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията нареждам:
1. Одобрявам ПУП – парцеларен план за обект:
„Подземен електропровод 20 kV, свързващ 18 броя
ветрогенератори, разположен на територията на
с. Горичане, община Шабла, и с. Раковски, община
Каварна“, с възложител „Недялков Проджект Мениджмънт“ – EООД, ЕИК 148152875, със седалище
и адрес на управление: Варна, район „Одесос“,
ул. Генерал Колев 76, ет. 3, ап. 6, представлявано
от управителя Станислав Георгиев Гочев.
2. Трасето на цитирания в т. 1 електропровод е с
обща дължина 17,845 км и преминава през следните
поземлени имоти: ПИ № 16095.27.51, 16095.28.36,
16095.27.47, 16095.17.85, 16095.27.47, 16095.31.54,
16095.28.128, 16095.31.52, 16095.33.53, 16095.32.31,
16095.33.57, 16095.32.33, 16095.30.159, 16095.37.5,
16095.14.66, 16095.37.4, 16095.14.63, 16095.29.61,
16095.30.158, 16095.29.58, 16095.30.156, 16095.27.51,
16095.27.169 (стар 27.160), 16095.27.171 (стар 27.162),
16095.31.104 (стар 31.60 и 61), 16095.27.173 (стар
27.26), 16095.28.140 (стар 28.20), 16095.28.138 (стар
28.133), 16095.28.136 (стар 28.132), 16095.32.59 (стар
32.43), 16095.33.191 (стар 33.183), 16095.30.200 (стар
30.184), 16095.30.198 (стар 30.182), 16095.29.86 (стар
29.64, 66 и 67), 16095.30.203 (стар 30.177), 16095.30.204
(стар 30.176), 16095.30.206 (стар 30.173), 16095.31.101
(стар 31.6), 16095.31.113 (стар 31.64), 16095.31.110
(стар 31.62), 16095.31.107 (стар 31.63), 16095.31.108
(стар 31.63), в землището на с. Горичане, община Шабла, област Добрич, и ПИ № 62092.12.93,
62092.13.122, 62092.14.131 (стар 14.20) в землището
на с. Раковски, община Каварна, област Добрич.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ пред Административния
съд – Добрич, в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
М. Новоселска
5366

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 953
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 210, ал. 3 ЗУТ и
чл. 41, ал. 2 ЗОС Общинският съвет – гр. Долна
Митрополия, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищни образувания за трасе
на обект „Кравеферма“ в ПИ 100004, местност
Равнището, землище на с. Подем.
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2. Приема определените пазарни стойности
за имоти – общинска собственост, за учредяване на правото на прокарване на кабелно трасе
20 kV за ел. захранване на строеж „Кравеферма“
в ПИ № 100004, местност Равнището, землище
с. Подем, определени с констативен протокол от
30.06.2015 г. (неразделна част от това решение),
съставен по реда на чл. 210, ал. 1 ЗУТ с окончателен размер 2039 лв.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Плевен, чрез Община Долна
Митрополия.
Председател:
П. Петров
5380

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
РЕШЕНИЕ № 539
от 24 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26,
ал. 1 и 2, чл. 31, чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 33, ал. 1
ЗПСК Общинският съвет – гр. Долни Дъбник,
реши:
1. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг на общинското участие на Община
Долни Дъбник в „Мизия 2000“ – АД, Плевен.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия за
провеждане на съответните процедури по реда на
чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на
приватизация или следприватизационен контрол,
вкл. процесуално представителство за възлагане
на анализ на правното състояние, информационен
меморандум и приватизационна оценка на общинското участие в „Мизия 2000“ – АД, Плевен,
както и да сключи съответните договори със
спечелилите участници в проведените процедури.
Председател:
М. Стойчева
5213

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 94
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за комбинирано трасе на линеен
обект за захранване на имот № 103050 по КВС
на землище гр. Елена, включващ:
– въздушен електропровод в имот № 102050 с
НТП „Нива“, частна собственост, имот № 000686
с НТП „Местен път“ и имот № 000659 с НТП
„Дере“ (храсти), собственост на Община Елена;
– подземен кабел 1 kV в имот № 000659 с
НТП „Дере“ (храсти), собственост на Община
Елена по КВС.
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Обща дължина на трасето: 73,10 л. м.
Обща площ на ограничението: 313,25 кв. м.
2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещ
но право – право на прокарване на линейните
обекти по т. 1 след заплащане на изготвените и
приетите оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Елена
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Гуцов
5283
РЕШЕНИЕ № 95
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за засегнато трасе на общински път
VTR 2070 в обхвата на свлачище VTR13.63495.01,
попадащо в имоти № 000307 и 083009 по КВС на
землище с. Руховци.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Елена
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Гуцов
5284
РЕШЕНИЕ № 96
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за засегнато трасе на общински път
VTR 1080 в обхвата на свлачище VTR13.72607.02,
попадащо в имот № 00616 по КВС на землище
с. Тодювци.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Елена
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Гуцов
5285

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 900
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каспичан, одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация
за гр. Плиска в обхват кв. 22 и кв. 22а, като

ВЕСТНИК
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се унищожава улица с ок 41б – ок 186, кв. 22 и
кв. 22а се обединяват в един общ квартал кв. 22
и се променя дворищната регулация УПИ I-491,
УПИ III – общ., и УПИ IV-490.
Председател:
Я. Ненова
5326

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 803
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мез
дра, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за разширение на МВЕЦ „Царевец“ в обхват: ПИ
№ 000477 в местност Негрещица в землището
на с. Царевец, ПИ № 000013 в местност Полето,
ПИ № 000019 и ПИ № 000022 в землището на
с. Ослен Криводол.
2. Възлага на кмета на община Мездра след
влизане в сила на подробния устройствен план да
извърши всички правни и фактически действия
във връзка с учредяване на правото на строеж
на „Царевец“ – ООД, за разширение на бента
и изграждане на рибен проход в част от ПИ
№ 000477 в местност Негрещица в землището
на с. Царевец и за изграждане на „горна вада“ в
част от ПИ № 000019 и в част от ПИ № 000022
в землището на с. Ослен Криводол.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45,
ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Д. Дамяновски
5381

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1214
от 16 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобря ва П У П – ПП (парцеларен п ла н)
за изграждане на обект: „ЖР стълб“ в имот
000168 – пасище, мера – общинска собственост, и
трасе за външно ел. захранване до имот 059031, м.
Мишелъко-1, землище с. Кърналово, с трасе, преминаващо през имоти – общинска собственост:
имот 000250, имот 000253 и имот 000168 – пасище,
мера и сервитути, съгласно регистри, заверени
от ОС „Земеделие“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Б. Калъпсъзов
5292
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РЕШЕНИЕ № 1215
от 16 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за
трасе на външно ел. захранване и външен водопровод до имот 000645, м. Герена, землище
с. Марикостиново, с трасе, преминаващо през
имоти – общинска собственост: имот 000606,
имот 000607 и имот 000745 – канал – държавна
собственост и сервитути, съгласно регистри, заверени от ОС „Земеделие“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Б. Калъпсъзов
5293

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1537
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14,
ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.25, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 17 кв. м, заедно с
0,2482  % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и от
правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на
Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев
13, вх. Б, по реда на Наредбата за търговете и
конкурсите при начална тръжна цена 10 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 500 лв.
За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 38419 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 66 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1498.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 1000 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 22-рия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
17-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
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4. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата на
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 22-рия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 26-ия
ден от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Сроковете по т. 2, 3, 5 и 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
5389
РЕШЕНИЕ № 1538
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14,
ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен,
реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински недвижим нежилищен
имот: магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 56722.661.9.9.26, с предназначение:
за търговска дейност, разположен на приземния
етаж, със застроена площ 21,04 кв. м, заедно с
0,3072 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата с обща площ 815,58 кв. м и от
правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на
Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев
13, вх. Б, по реда на Наредбата за търговете и
конкурсите при начална тръжна цена 12 000 лв.
без ДДС и стъпка на наддаване 600 лв.
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За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 38420 от 5.02.2013 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 60 от 8.02.2013 г.,
том ІV, рег. № 1487.
2. Определя депозит за участие в търга в
размер 1200 лв. и краен срок за внасянето му
до 16 ч. на 22-рия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
17-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
4. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата на
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
5. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 22-рия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
6. Търгът ще се проведе от 11 ч. на 26-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
7. Сроковете по т. 2, 3, 5 и 6 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 1 ЗДДС.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
5390
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РЕШЕНИЕ № 1540
от 30 юли 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим нежилищен
имот: масивна едноетажна стопанска сграда –
скотовъден обор с площ 175 кв. м, с частичен
тавански етаж, със застроена площ 112 кв. м,
намираща се в с. Горталово. Граници на имота:
извън регулация на с. Горталово, между река
Пърчовица и шосе Беглеж – Плевен.
За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 31814 от 16.05.2001 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 76 от 19.10.2005 г.,
том 38, рег. № 18025.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 3000 лв. и стъпка на наддаване 150 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в
размер 300 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 24-тия ден от датата на обнародване
на това решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 50 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
19-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 24-тия ден от
датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 28-ия ден
от датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен на ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
8. Сроковете по т. 3, 4, 6 и 7 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
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10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи договор със спечелилия участник за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.
Председател:
Д. Ангелов
5391

от път II клас), и навлиза в улица с осови точки
186-185, като достига до УПИ XІІІ-669 в кв. 66,
където ще се разположи нов БКТП.
Проектът се намира 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
5260

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЩИНА ТРЪН

РЕШЕНИЕ № 1196
от 29 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ, прието с протокол № 9 от 8.07.2015 г.,
Общинският съвет – Свиленград, реши:
1. Одобрява план за застрояване с ВиК и
електросхеми към него на ПИ № 019118, м. Куш
тепе, в землището на с. Капитан Андреево, като
имотът се отрежда „За магазини“ и се определя свободно нискоетажно застрояване в него с
ограничителни линии на застрояване в червен
цвят и устройствени показатели – Пзастр. – не се
ограничава, Кинт. – не се ограничава, минимална
озеленена площ – не се ограничава.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелна линия за външно ел. захранване
на обект „Магазини“ в ПИ № 019118, м. Куш тепе,
в землището на с. Капитан Андреево.
Неразделна част от решението са приложеният план за застрояване, ВиК и ел. схемите и
парцеларният план към него.
Председател:
Г. Еленков
5294

РЕШЕНИЕ № 98
от 29 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
реши:
1. Одобрява план за регулация на ПИ № 140020,
землище гр. Трън, с обособяване на:
УПИ XI-140020 с площ 1739 кв. м в кв. 18,
с. Зелениград, с устройствена зона за ниско жилищно застрояване (Жм) и отреждане „за къща
за гости“;
УПИ X-140020 с площ 1124 кв. м в кв. 18,
с. Зелен и г ра д – сме с ена ус т р ойс т вена зона
(Соп) – комбинация между преобладаваща предимно производствена и допълнителна за ниско
жилищно строителство;
улица с осови точки 326, 327, 328 и 329.
2. Одобрява план за застрояване с параметри за:
УПИ XI-140020: максимална височина на
кота корниз – 10 м; максимална плътност на
застрояване – 40 %; максимална интензивност
на заст рояване – 1,2; минима лна озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно;
УПИ X-140020: максимална височина на кота
корниз – 10 м; максимална плътност на застрояване – 60 %; максимална интензивност на застрояване – 2,0; минимална озеленена площ – 40 %;
начин на застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
В. Шишкова
5308

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1108
от 29 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне на подземен електропровод за захранване на нов БКТП в УПИ ХІІІ669 в кв. 66 по плана на с. Варвара. Трасето на
електропровода е около 566 м, от които 47 м са
в земеделска територия, 485 м – в урбанизирана
територия, и 34 м – в транспортна територия.
Трасето започва от съществуващ Ж Р ст ълб
№ 136-5 на ВЛ 20 kV „Варвара“, намиращ се в
имот № 000101 (пасище, мера), навлиза в улица с осови точки 28-30, продължава по улици
с осови точки 30-31, 31-32-33, 33-34-28, края на
регулацията на с. Варвара. Преминава през ПИ
№ 000102 (пясъци) и мостовото съоръжение над
р. Чепинска, представляващо ПИ № 000169 (част

10. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция СДО,
на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот с изх. № 0537/2014/001095 от 22.07.2015 г. възлага на „Булбиокем“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ
201425383, с адрес за кореспонденция Габрово,
ул. Малчика 4, представл явано от Николай
Николаев Минчев, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор № 14218.528.442,
придобит с акт за частна държавна собственост
№ 1028 от 6.06.2005 г., и площ 3209 кв. м в Габрово,
ул. Мазалат, п.к. 5300, при съседи по скица
№ 251 от 18.01.2010 г.: 14218.528.440, 14218.528.441,
14218.528.453, с начин на трайно ползване – за
друг вид имот със специално предназначение и
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ползване, ведно с намиращите се в имота сгради, а
именно: сграда с идентификатор № 14218.528.442.1,
с начин на трайно ползване: сграда за обществено
хранене – масивна конструкция на един етаж, с
площ 1072 кв. м, актувана като войнишка столова, намираща се в Габрово. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
5273
22 . – Ст оп а нск ат а а к а дем и я „ Д. А . Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за прием на
редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2015/2016 г. в
съответствие с Решение № 343 от 18.05.2014 г.
на МС и Решение № 2 от 29 октомври 2014 г. на
Академичния съвет. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление; 2. автобиография; 3.
диплома за висше образование (ОКС „магистър“ и
приложението към нея) или нотариално заверено
копие; 4. документ, удостоверяващ платена такса
за участие в кандидатдокторантски конкурси.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в КСК център, тел: 0631/66-381.

Докторски програми

Обучение,
финансирано от държавата
редовна

задочна

Политическа икономия

4

1

Финанси, пари чно обръщение,
кредит и застраховка
(Финанси)
(Социално осигуряване)
(Застраховане)
(Здравен мениджмънт)

8
1
2
1

2
1
2
1

Статистика и демография

2

3

Счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)

8
1
2

2
1
1

Приложение на изчислителната
техника в икономиката

3

2

Световно стопанство и МИО

1

4

Планиране

3

2

Икономика и управление (по отрасли)
(Индустрията)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

2
1
1
2

3
1
1
3

Социално управление

5

2

Маркетинг

4

1

Всичко:

51

33

5250
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18. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
3.7. Администрация и управление (методология и
организация на социалното управление) – един;
2.1. Филология (българска литература – съвременна българска литература) – един; 4.5. Математика (математически анализ) – един; 2.1.
Филология (руска литература на ХVIII – XIX
век) – един; доценти по: 3.8. Икономика (счетоводство и одит) – един; 7.1. Медицина (патология
и нарушения на зрението) – един, на половин
щат; 4.5. Математика (геометрия) – един; 4.4.
Науки за земята (политическа и електорална
география на публичната власт) – един; 4.5.
Математика (диференциални уравнения – частни диференциални уравнения) – един; главни
асистенти по: 3.7. Администрация и управление (организационни култури; организационно
поведение; лидерство) – един; 2.1. Филология
(българск и език – ранна онтогенеза) – един;
4.1. Физически науки (радиофизика и физическа
електроника) – един; 4.5. Математика (алгебра
и теория на числата) – един; 3.6. Право (международно частно право) – един; 4.5. Математика
(математ и ческ и ана лиз) – един, вси чк и със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се подават в ректората, стая
117, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел.
02/986-11-83 и 02/9308-489; приемно време от
15 ч. до 17,30 ч.
5251
48. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
по п р о ф е сиона л но на п ра в лен ие 5.7. А рх итектура, строителство и геодезия за: професор по научна специалност „Земеустройство
(Кадастър и оценка на недвижимите имоти)“
към катедра „Земеустройство и аграрно развитие“ – двама, със срок 3 месеца; главни асистенти по научна специалност „Организация и
управление на производството (строителство)“
към катедра „Организаци я и икономика на
строителството“ – един, със срок 2 месеца; по
научна специалност „Строителни конструкции
(стоманобетонни конструкции)“ към катедра
„Масивни конст ру к ц ии“ – един, със срок 3
месеца; по научна специалност „Строителни
конструкции (стоманобетонни мостове)“ към
катедра „Масивни конструкции“ – един, със срок
3 месеца; по научна специалност „Инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство“
към катедра „Хидравлика и хидрология“ – един,
със срок 3 месеца; доценти: по професионално
направление 2.3. Философия по научна специалност „Философия (Философия на културата,
пол и т и к ата, п ра во т о и и коном и к ата)“ к ъм
катедра „Обществени науки“ – един, със срок
2 месеца; по професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство по научна специалност
„Изкуствознание и изобразителни изкуства (Рисуване и моделиране)“ към катедра „Рисуване
и моделиране“ – един, със срок 3 месеца от
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обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1,
тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
5286
84. – Университетът за национално и световно стопанство, София, обявява конкурси за:
професори по: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика
и управление (организация на транспортната
дейност в отраслите на икономиката)“ – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Световно стопанство и
МИО (международни финанси)“ – един; професионално направление 3.7. А дминистрация
и управление, научна специалност „Социално
управление (управление на проекти и управление
на операциите)“ – един; доценти по: професионално направление 3.8. Икономика, научна
спец иа лност „Свет овно ст опанст во и МИО
(международен бизнес и маркетинг)“ – един;
професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО
(европейска икономическа интеграция)“ – един;
професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство (медии и
комуникации – онлайн медии)“ – един; главни
асистенти по: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Политическа
икономия (микроикономика и макроикономика)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, нау чна специа лност „Финанси,
пари ч но обр ъщен ие, к ред и т и зас т ра ховк а
(основи на финансите и международни финанси)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (основи
на финансите и публични финанси)“ – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление
(недви ж има собст веност)“ – един; п рофесионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (икономически анализ и планиране, корпоративна
сигурност, информационна сигурност)“ – един;
професиона лно направление 3.3. Политически науки, научна специалност „Политология
(международни отношения и външна политика)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, нау чна спец иа лност „Световно
стопанство и МИО (европейска икономическа
интеграция)“ – един; професионално направление 3.7. А дминистрация и управление, научна
специалност „Администрация и управление (регионална икономика)“ – един; професионално
направление 3.7. А дминистрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(основи на публичната администрация)“ – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
нау чна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката (системи за
управление на бизнес процеси)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Приложение на изчислителната
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техника в икономиката (интегриране на уеб 2.0
и уеб 3.0 технологии в корпоративни информационни системи)“ – един; професиона лно
направление 4.5. Математика – един; професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Гражданско и семейно право“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети и
конкурси“ при УНСС, София, кабинет 2038,
тел. 02/81-95-390.
5314
24. – Нов български университет – София,
обявява конкурси за: професори: в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.3.
Политически науки (политика и сигурност в
Близкия изток) – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (фолклористика) – един; главни асистенти: в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.2. Психология – един; в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел
„Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
5287
21. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за прием на редовни и задочни док торанти по държавна поръчка за
2015/2016 г. в съответствие с Решение № 343 от
18.05.2015 г. на Министерския съвет съгласно
приложението. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Кандидатите за докторанти подават
до ректора заявление, като прилагат следните
документи: 1. автобиография; 2. копие от диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението към нея;
ако дипломата е в процес на издаване, вместо
нея се представя академична справка; 3. документ, удостоверяващ платена такса за участие в
кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи
изпит по специалност и 25 лв. за изпит по чужд
език) – плащането се извършва в касата на
ТУ – София (ректорат, блок 1, стая 1337); 4. два
плика, надписани с точен адрес за получаване
на съобщения; 5. други документи, които кандидатът смята, че удостоверяват интересите и
постиженията му в съответната научна област
(препоръки от хабилитирани лица, до 2 броя,
списък на публикации и др.). Справки и прием
на документи – всеки работен ден от 13,30 до
16,30 ч.: за Техническия университет – София,
бул. Климент Охридски 8, блок 2, кабинет 2312,
тел. 02 9652592; за филиала Пловдив – ул. Цанко
Дюстабанов 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426,
тел. 032 659567; за база Сливен – бул. Бургаско
шосе 59, тел. 044 667410.
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Приложение

Прием на редовни и задочни докторанти през 2015/2016 г.
Шифър Области на висше образование
и професионални направления
3

Социални, стопански
правни науки

3.7.

Администрация и управление

Докторска програма

Форма на
обучение

Факултет

Катедра

СФ

ИИИМ

ред.

зад.

Икономика и управление

1

3

Организация и управление
на производството

1

1

СФ

ИИИМ

1

0

ФФОЕ

УД

Математическо моделиране
и приложение на математиката

1

1

ФПМИ

СО

1

2

ФПМИ

ДУ

1

0

ФПМИ

МАЧМ

1

1

ФПМИ

АГ

1

0

ФПМИ

МАЧМ

Теоретична механика

1

1

ТФ

Механика

Приложна механика

1

1

ТФ

Механика

Строителна механика и съпротивление на материалите

1

1

ТФ

Съпромат

Машинознание и машинни
елементи

1

1

МФ

МЕНК

1

1

ФаГИОПМ

ДУ

Теория на механизмите, машините и автоматичните
линии

1

1

МТФ

ТММ

Технология на машиностроенето

1

1

МТФ

ТМММ

Рязане на материалите и
режещи инструменти

1

1

МТФ

ТМММ

Металорежещи машини и
системи

1

1

МТФ

ТМММ

Пътни и строителни машини

1

0

МФ

ИЛПТСТ

Подемно-транспортни машини

1

0

МФ

ИЛПТСТ

Метрология и метрологично
осигуряване

1

0

МФ

ПТУ

Точно уредостроене

1

0

МФ

ПТУ

Методи, преобразуватели и
уреди за измерване и контрол
на физико-механични и геометрични величини

1

0

МФ

ПТУ

Материалознание и технология на машиностроителните
материали

1

0

МТФ

МТМ

Технологии, машини и системи за заваръчното производство

1

1

МТФ

МТМ

Технологии, машини и системи за леярското производство

0

2

МТФ

МТМ

и

4

Природни науки, математика
и информатика

4.5.

Математика

4.6.

Информатика и компют ърни Информатика
науки

5

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Оптични лазерни уреди и
методи

1

0

МФ

ПТУ

Технология на текстилните
материали

1

0

ЕМФ

ТТ

Технология на шевното производство

0

1

ЕМФ

ТТ

Приложна геометрия и инженерна графика

1

1

МФ

ОТСК

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите,
апаратите и системите

1

1

МТФ

ТММ

1

1

ТФ

Механика

Механика на флуидите

2

1

ЕМФ

ХАДиХМ

Технология и преработка на
пластмаси и стъклопласти

0

1

МФ

МЕНК

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

1

1

МТФ

ТМММ

1

1

МФ

ОТСК

Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление

1

1

МФ

АДП

2

1

МТФ

ТММ

Автоматизация на производството

1

1

МФ

АДП

Хидравлични и пневматични машини и съоръжения

1

0

ЕМФ

ХАДиХМ

Хидравлични и пневматични задвижващи системи

1

0

ЕМФ

ХАДиХМ

Електротехника, електроника и Теоретична електротехника
автоматика

1

1

ФА

ТЕ

Електрически материали и
кабелна техника

1

0

ЕФ

ЕЕ

Електрически машини

1

1

ФФОЕ

УД

1

1

ЕФ

ЕМ

Електрически апарати

2

2

ЕФ

ЕА

Светлинна техника и източници на светлина

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електротехнологии

1

1

ЕФ

ЕА

Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електрозадвижване

1

1

ФА

АЕЗ

Електроизмервателна техника

1

0

ФА

ЕИТ

Електрически централи и
подстанции

1

1

ЕФ

ЕЕ

Електрически мрежи и системи

1

1

ЕФ

ЕЕ

Техника на високите напрежения

0

1

ЕФ

ЕЕ
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С Т Р. 6 7
Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Техника на безопасността
на труда и противопожарна
техника

1

0

ЕФ

ЕЕ

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника

2

2

ФЕТТ

ЕТ

Микроелектроника

1

0

ФФОЕ

УД

4

1

ФЕТТ

МЕ

Елект ронни преобразу ватели

1

0

ФЕТТ

СЕ

Електронизация

2

2

ФЕТТ

ЕТ

0

1

ФаГИОПМ

ДУ

Индустриална електроника

1

1

ФЕТТ

СЕ

Системи с изк уствен интелект

1

0

ФА

АЕЗ

1

0

ФА

СУ

Технология на електронното
производство

1

0

ФЕТТ

МЕ

Теория на автоматичното
управление

1

1

ФА

СУ

Приложение на принципите
и методите в кибернетиката в различни области на
науката

1

1

ФА

АНП

1

1

ФА

СУ

Метрология и метрологично
осигуряване

1

0

ФА

ЕИТ

Информационно-измервателни системи

1

0

ФА

ЕИТ

Уреди и системи за аналитично измерване и за контрол на среди

1

0

ФА

ЕИТ

Интегрална схемотехника,
материа ли, тех нолог и я и
специално обзавеждане

1

0

ФЕТТ

МЕ

Медицински уреди

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Квантова и оптоелектроника

1

0

ФЕТТ

ЕТ

Роботи и манипулатори

2

1

ФА

АЕЗ

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

1

0

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление

1

0

ФА

СУ

1

1

ФА

АНП

Автоматизация на производството

2

0

ФА

АЕЗ

2

2

ФА

АНП

1

0

ФФОЕ

УД

1

1

ФКСУ

КС

1

0

ФФОЕ

УД

5

2

ФКСУ

КС

Комуникационна и компютърна Системно програмиране
техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
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Енергетика

Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

1

0

ФКСУ

ИТИ

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

1

ФКСУ

КС

1

0

ФКСУ

ИТИ

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

0

ФТК

ТМКС

Оси г у ри т ел на т ех н и к а и
системи

1

0

ФТК

ТМКС

1

0

ФТК

КМ

Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление

5

2

ФКСУ

КС

1

0

ФКСУ

ИТИ

1

0

ФКСУ

ПКТ

2

0

ФТК

РКВТ

1

1

ФФОЕ

УД
(ФАИО)

Комуникационни мрежи и
системи

4

3

ФТК

КМ

Комутационни мрежи

1

0

ФТК

КМ

Автоматизация на области
от нематериалната сфера

1

0

ФКСУ

ПКТ

Елементи и устройства за
автоматиката и изчислителната техника

1

1

ФКСУ

КС

1

0

ФКСУ

ИТИ

Кабелни и оптични комуникационни системи

1

0

ФТК

КМ

1

0

ФТК

РКВТ

Електродинамика и антенно-фидерни устройства

2

1

ФТК

РКВТ

Радиопредавателна и радиоприемна техника

1

0

ФТК

РКВТ

Телевизионна и видеотехника

4

1

ФТК

РКВТ

Е лек т р оа к ус т и к а , зву ко техника и кинотехника

1

1

ФТК

РКВТ

Теоретични основи на комуникационната техника

1

1

ФТК

КМ

Ядрени енергетични инсталации и уредби

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Термични и ядрени електрически централи

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Енергопреобразуващи технологии и системи

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

2

0

ЕМФ

ТХТ

Промишлена топлотехника

1

1

ЕМФ

ТХТ

Системи с изк уствен интелект

5.4.
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Шифър Области на висше образование
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5.5.

5.13.

ВЕСТНИК

Докторска програма

С Т Р. 6 9
Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Хладилни машини и апарати
за охлаждане и кондициониране

1

0

ЕМФ

ТХТ

Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника

1

0

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Тра нспор т, корабоп ла ва не и Двигатели с вътрешно гоавиация
рене

1

0

ТФ

ДАТТ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

А вт омоби л и, т ра к т ори и
кари

1

0

ТФ

ДАТТ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

Управление и организация
на автомобилния транспорт

1

1

ТФ

ДАТТ

Подвижен железопътен състав и теглителна сила на
влаковете

1

0

ТФ

ЖПТ

Управление и експлоатация
на железопътния транспорт

1

0

ТФ

ЖПТ

Локомотиви, вагони и трамваи

1

0

ТФ

ЖПТ

Навигация, управление и
експлоатация на въздушния
транспорт

1

0

ТФ

ВТ

Ергономи я и промишлен
дизайн

1

1

МФ

ИД

Стандартизация

1

1

МФ

ОТСК

Факултет

Катедра

Общо инженерство

Филиал – Пловдив
Шифър Области на висше образование
и професионални направления
5

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

Докторска програма

Форма на
обучение
ред.

зад.

Материалознание и технология на машиностроителните
материали

1

0

ФМУ

МТТ

Теория на механизмите, машините и автоматичните
линии

2

0

ФМУ

МУ

Технология на машиностроенето

3

0

ФМУ

МТТ

Металорежещи машини и
системи

1

0

ФМУ

МТТ

Рязане на материалите и
режещи инструменти

1

0

ФМУ

МТТ

Машинознание и машинни
елементи

1

0

ФМУ

МУ

Автоматизация на производството

1

0

ФМУ

МУ

Метрология и метрологично
осигуряване

1

0

ФМУ

МУ

Строителна механика и съпротивление на материалите

1

0

ФМУ

ТАТТ

С Т Р.
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Електротехника, електроника и Електроизмервателна техавтоматика
ника

0

1

ФЕА

ЕЛТ

Елементи и устройства на
автоматиката и изчислителната техника

1

0

ФЕА

СУ

Системи с изк уствен интелект

1

0

ФЕА

СУ

Автоматизация на производството

1

0

ФЕА

СУ

Теория на електронните вериги и електронна схемотехника

1

0

ФЕА

Електроника

Комуникационна и компютърна Компютърни системи, комтехника
плекси и мрежи

1

1

ФЕА

КСТ

Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление

1

1

ФЕА

КСТ

Системно програмиране

1

0

ФЕА

КСТ

Системи с изк уствен интелект

1

0

ФЕА

КСТ

Тра нспор т, корабоп ла ва не и Навигация, управление и
авиация
експлоатация на въздушния
транспорт

0

1

ФМУ

ТАТТ

А вт омоби л и, т ра к т ори и
кари

1

0

ФМУ

ТАТТ

Двигатели с вътрешно горене

1

0

ФМУ

ТАТТ

Проектиране и конструиране
на автоматични и пилотирани летателни апарати

1

0

ФМУ

ТАТТ

Факултет

Катедра

Филиал – Сливен
Шифър Области на висше образование
и професионални направления

зад.

Теория на възпитанието и
дидактика

1

1

ИПФ

ПМ

Приложна механика

1

0

ИПФ

ММТ

Машинознание и машинни
елементи

1

0

ИПФ

ММТ

Материалознание и технология на машиностроителните
материали

1

0

ИПФ

ММТ

Автоматизация на производството

1

0

ИПФ

ММТ

Електротехника, електроника и Електрически мрежи и сисавтоматика
теми

1

1

ИПФ

ЕЕА

Енергетика

1

0

ИПФ

ММТ

Педагогически науки

1.2.

Педагогика

5

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

5.4.
5145

Форма на
обучение
ред.

1

5.2.

Докторска програма

Теоретична топлотехника
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11. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурси за заемане на академичната
длъжност „главен асистент“ в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни науки: в професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление
(управление на човешките ресурси в аграрния
бизнес)“ – един, за нуждите на катедра „Аграрна
икономика“; в професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Приложение на
изчислителната техника в икономиката“ – един,
за нуждите на катедра „Информатика“, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая
503, тел.: 052/830-813.
5321
53. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност „главен
асистент“ от област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научни специалности
05.12.01 Организация и управление на въоръжените сили (по учебните дисциплини: „Огнева
подготовка със стрелково оръжие“, „Методика
на огневата подготовка“, „Теория на стрелбата и
огнева подготовка“, „Обща тактика“, „Методика
на тактическата подготовка“ и „Тактико-специална подготовка“), за военнослужещ в катедра
„Организация и управление на тактическите
подразделения от сухопътни войски“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“.
Изисквания към кандидатите: подполковник с
код на длъжността 3142 9001; майор (капитан с
изпълнени условия по чл. 21 във връзка с чл. 33,
ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОВС на
РБ) с код на длъжността 3131 9026, ВОС – 1001,
1011 и 1201; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на заповед на министъра на отбраната № ОХ-602 от 19.07.2011 г. и
заповед на министъра на отбраната № ОХ-502 от
22.07.2015 г. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България 76, телефон за контакти: 062/618832.
5225
76. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за главни асистенти в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт
по: 7.3. фармация по: фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия) към катедра
„Фармакология и лекарствена токсикология“
на Фармацевтичния факултет – един; фармацевтична химия към катедра „Фармакогнозия
и фармацевтична химия“ на Фармацевтичния
факултет – един; 7.2. дентална медицина по:
социална медицина и организация на здраве
опазването и фармацията към катедра „Социална
медицина и обществено здраве“ на Факултета по
обществено здраве – един; анатомия, хистология
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и цитология към катедра „Анатомия, хистология
и ембриология“ на Медицинския факултет – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“ , бул. Васил
Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
5254
52. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност „доцент“
по професионално направление 3.8. Икономика
(бизнес информатика и комуникации) със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – във ВУЗФ, София,
кв. Овча купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.
5304
226. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за професор в професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност 01.05.16 Химична кинетика
и катализ за нуждите на лаборатория „Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори“ по тематично направление „Връзка между
окси-редукционно и каталитично поведение на
хетерогенни катализатори“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 11, тел. 979 35 63.
5095
40. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност „главен асистент“ по
05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия
(телевизионно изкуство), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство – един,
за нуждите на сектор „Екранни изкуства“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Кракра
21; справки – на тел. 02/944-24-14.
5332
32. – Националният институт по метеорология
и хидрология – БАН, София, обявява конкурс за
доцент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.1. Физически науки (Метеорология)
в секция „Агрометеорология“ към департамент
„Климатология и агрометеорология“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1784, бул. Цариградско шосе 66, канцеларията на института,
тел. 02/462-46-29.
5344
131. – Кирило-Методиевският научен център
при БАН, София, обявява конкурс за двама доценти по професионални направления 2.1. Филология и 2.2. История (История на България) за
нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори
и традиции“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
канцеларията на Кирило-Методиевския научен
център при БАН, София 1000, ул. Московска 13,
тел 02 987 02 61.
5218
455. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина,
по научна специалност „Патология на животните“
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за нуждите на НДНИВМИ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи за участие в конкурса се подават в
деловодството на НДНИВМИ, София, бул. Пенчо
Славейков 15. За справки – тел. 02/952-12- 77 и
на страницата на института: www.vetinst-bg.com.
5375
456. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, по научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на
заразните заболявания по животните“ за нуждите
на НДНИВМИ, ИРЛ – Велико Търново – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие в конкурса се
подават в деловодството на НДНИВМИ, София,
бул. Пенчо Славейков 15. За справк и – тел.
02/952-12-77 и на страницата на института: www.
vetinst-bg.com.
5376
3. – ИПАЗР „ Н. Пушкаров“ към Селскостопанската академия, София, обявява два конкурса за
академични длъжности: доцент по професионално направление 6.2. Растителна защита, научна
специалност „Фитопатология“, за отдел „Фитопатология“ към научно направление „Защита на
растенията“; главен асистент по професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Почвознание“, за отдел „Микробиология
на почвата“ към научно направление „Почвознание“, двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
София 1080, ул. Шосе Банкя 7.
5215
197. – Агробиоинститутът – София, към Селскостопанската ака деми я – Софи я, обявява
конкурс за заемане на академичната длъжност
„професор“ в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, по научна специалност „Генетика“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Агробиоинститута, София 1164, бул. Драган Цанков 8, ет. 4,
тел. 02/9635407.
5216
85. – Добруд жанск ият земеделск и институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за доцент
в професионално направление 6.2. Растителна
защита, по научна специалност „Растителна
защита (фитопатология)“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – научен секретар на ДЗИ, тел. 058/603
253, 0892232837.
5220
520. – Земеделският институт – Стара Загора, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурси за академични длъжности:
професор в професионално направление 6.3.
Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и
биотехника на размножаването“ – двама; доцент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена
ерозия и борбата с нея)“ – един; главни асистенти:
в професионално направление 6.3. Животновъд-
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ство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника
на размножаването“ – един; в професионално
направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“ – един,
за нуждите на Земеделския институт – Стара
Загора, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
Стара Загора, тел.: 042/606 991 и 042/607 048.
5255
77. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академичната длъжност „доцент“ по
научната специалност „Свиневъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство за
нуждите на Земеделския институт – Шумен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, Шумен, тел.
054/992 973.
5219
10. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване (графично оформен
като ПРЗ с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 1
АПК във връзка с чл. 15, ал. 3 ЗНА и чл. 5, ал. 1
АПК) и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на с. Кривина
в граници: северна и западна граница на кв. 44;
улица от о.т. 2 до о.т. 1; северна, източна и северна граница на кв. 47; улица от о.т. 12 до о.т. 42
(ул. Демокрация); източна граница на квартали
8 и 9; улица от о.т. 66 до о.т. 65; улица от о.т. 65
до о.т. 133; северна граница на кв. 62; улица от
о.т. 109 – о.т. 140 до о.т. 199; южна и източна
граница на УПИ ХІV от кв. 64; улица от о.т. 197
до о.т. 194; улица от о.т. 194 до о.т. 254; задънена
улица от о.т. 254 до о.т. 255; северна и източна граница на УПИ ІІІ от кв. 51; югоизточна,
южна и източна граница на УПИ VІІІ от кв. 51;
задънена улица от о.т. 284 до о.т. 281; улица от
о.т. 282 до о.т. 279; южна граница на УПИ І от
кв. 73; улица от о.т. 278 до о.т. 309; улица от
о.т. 309 до о.т. 267; западна граница на УПИ ІІІ
от кв. 55; западна и северна граница на УПИ ІІ
от кв. 55; западна граница на УПИ І от кв. 55;
улица от о.т. 259 – о.т. 228 до о.т. 232; улица от
о.т. 232 – о.т. 212 до о.т. 182; южна граница на
кв. 37 и на кв. 38; западна граница на УПИ V от
кв. 38; улица от о.т. 177 – о.т. 178 – о.т. 113; южна
и западна граница на УПИ І от кв. 56; улица от
о.т. 84 до о.т. 74; улица от о.т. 74 до о.т. 16; западна
граница на УПИ І от кв. 75; западна и северна
граница на УПИ І от кв. 74; улица от о.т. 15 до
о.т. 5. Проектът е изложен в район „Панчарево“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“.
5224
92. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за регулация и застрояване на ж.к. Червена звезда – план-извадка от
м. Дианабад-изток в граници: УПИ: Х-1455 и
ХХХI-1623 от кв. 1; улица от о.т. 33 до о.т. 210А;
южната уличнорегулационна линия на квартал
92А; улица от о.т. 211Г до нова о.т. 216В; УПИ
III – Психолоневрологичен институт от кв. 1;
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улица от о.т. 19В до о.т. 19А; УПИ ХХIV-678,
ХХII-877, ХХI-879, ХХ-1426 от кв. 1; северната
уличнорегулационна линия на бул. Г. М. Димитров; УПИ I – за Н.А.Ц.И.Д., и III-1428 от кв. 3;
улица от о.т. 58 до о.т. 52; УПИ I – за телекомплект от кв. 2; улица от о.т. 52 до нова о.т. 52В;
южната и западната уличнорегулационна линия
на УПИ IX – за МВР и КАТ, северната граница
на УПИ ХIII – СГО от кв. 1; улица от о.т. 37 до
о.т. 36. Проектът е изложен в район „Изгрев“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Изгрев“, Столична община.
5239
3. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – парцеларен план
за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 02676.1.817 чрез преминаване през ПИ с
идентификатор 02676.1.877, м. Забиница, по КК
на гр. Банско, община Банско. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат направени до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5323
60. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на
заинтересуваните страни, че е постъпило заявление с вх. № 2600-60 от 20.07.2015 г. от „Брезина
2000“ – ООД, с внесен за приемане и одобряване
изработен проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на улица с о.т. 85 – 93, УПИ III – за
общ. жил. строителство, озеленяване и магазини,
в кв. 12 и изменение на дворищна регулация УПИ
IV – за озеленяване, и УПИ V – за модна централа
и магазини, УПИ VI – за озеленяване, и УПИ
VII – за битов комбинат, кв. 12 по ПУП – ЦГЧ
на гр. Брезник, като в плана за регулация се
закрива част от улица в участъка от о.т. 85 до
о.т. 93 и се обособява нова улица от терена на
УПИ III – за общ. жил. строителство, озеленяване и магазини, с о.т. 84, 8401, 8402, 8403, 8404 и
8405, изменя се дворищната регулация на УПИ
IV – за озеленяване, и УПИ V – за модна централа
и магазини, УПИ VI – за озеленяване, и УПИ
VII – за битов комбинат, кв. 12, и се образуват
нови УПИ I-1510 – за стопански и обслужващи
дейности, УПИ II-1509 – за стопански и обслужващи дейности, УПИ III – за инфраструктурен
обект, УПИ IV-843, 1508, 1510 – за стопански и
обслужващи дейности, в новообразувания кв. 125.
Със закриването на улица с о.т. 85 – 93 се променя
дворищната регулация на УПИ VIII в кв. 15. В
плана за застрояване се потвърждават масивните
стопански сгради в УПИ I-1510 – за стопански и
обслужващи дейности, УПИ II-1509 – за стопански
и обслужващи дейности, УПИ III – за инфраструктурен обект, УПИ IV-843, 1508, 1510 – за стопански и обслужващи дейности, в новообразувания
кв. 125 и са определени ограничителни линии
за застрояване в устройствена зона Жм с начин
на застрояване е и д. Изработеният проект за
ЧИ на ПУП – ПРЗ се намира в дирекция „ТСУ“
при Община Брезник и може да бъде прегледан
всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
направят писмени възражения, предложения и
искания пред Община Брезник.
5324
37. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
за изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 28 по плана
на ж.к. Лазур, Бургас. Проектът е изложен за
разглеждане в стая 203 в сградата на ЦАУ „Зора“,
Община Бургас, ж.к. Лазур, ул. Перущица 67. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
5262
38. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че са изработени следните проекти: 1. подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод
от съществуващ водопровод до ПИ пл. № 000187
в землището на с. Изворище, община Бургас; 2.
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на външно ел. захранване от съществуваща
мрежа НН от ПИ с пл. № 000332 до ПИ с пл.
№ 000187 в землището на с. Изворище, община
Бургас. Проектите са изложени за разглеждане в
кметството в гр. Българово, 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 на съобщението в „Държавен вестник“.
5263
38а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план
за улична регулация на обслужващи улици с
о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 -о.т. 6 – о.т. 7,
о.т. 5 – о.т. 8 – о.т. 9 и о.т. 3 – о.т. 10 за обслужване
на имоти с идентификатори 07079.11.44, 07079.11.45,
07079.11.46 и 07079.11.47 по КК на Бургас, в с.о.
Бизнес парк Крайморие, землище кв. Крайморие,
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в дирекция ЦАУ „Приморие“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
5264
3. – Община Девин на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изготвен ПУП – ПУР на
с. Водни пад и обособяване на квартали в община
Девин. Проектът се намира в общинската администрация, отдел „УТИОС“, и може да се разгледа
от заинтересованите страни. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, гр. Девин, ул. Дружба 1.
5327
21. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект: Подземен кабелен електропровод
20 kV от ЖР стълб в оста на ВЛ 20 kV „Крумово“
в ПИ 001318 до нова РУ в ПИ 001413, местност
Орта Хан в землището на гр. Куклен, община
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Куклен. Проектът е изложен в стая № 16, ет. 1,
в сградата на общинската администрация. Приемни дни: вторник и четвъртък от 8 до 12 ч. и
от 13 до 17 ч., тел. за връзка: 03115/21-50. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с
ал. 2 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5214
65. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи електропровод с дължина на трасето 256 м, започващ
от нов ЖР стълб в оста на съществуваща ВЛ
20 kV „Мирянци“ – в сервитута на общински път
ІV-86847, означен в КВС на землище Огняново
като ПИ № 000080, и водопровод с дължина на
трасето 21 м, започващ от съществуващ водопровод до границата на ПИ № 110015, разположен в
сервитута на републикански път ІІІ-8004, означен
като ПИ 000057 и пресичащ същия път при км
4+819 до ПИ № 100008, м. Горна ада, по КВС
на землище Огняново, съгласно изчертаните с
червено и зелено трасета и сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
5312
66. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи електропровод
с дължина на трасето около 110 м и водопровод
с дължина на трасето 275 м до ПИ 045001 (проектен имот 045007), местност Млечока, по КВС
на землище Братаница, преминаващи през ПИ
№ 053007 – промишлена територия, 000312 – републикански път, и 000240 – полски път, съгласно
изчертаните с червено и синьо трасета и сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е
изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
5313
24. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Трасета на електропровод и
водопровол, захранващи поземлен имот 55302.1.500
в местността Алабалица – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище“. Трасетата преминават през следните имоти: имот с идентификатор
55302.1.27 – транспортна територия – местен път;
имот с идентификатор 55302.1.389 – земеделска
земя – нива, съгласно приложения регистър на
засегнатите имоти. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20
април 13, ет. 2, стая 212, 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 до общинската
администрация.
5382
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24а. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Трасета на електропровод и водопровод, захранващи поземлен имот
55302.448.350 в местността Мрамор – землище
на г р. Па на г юрище, общ ина Па на г юрище“.
Трасетата преминават през следните имоти:
имот с идентификатор 55302.78.355 – земеделска територия – пасище; имот с идентификатор
55302.448.350 – земеделска територи я – нива,
имот с идентификатор 55302.448.18 – земеделска територия – нива; имот с идентификатор
55302.448.16 – земеделска територия – полски
път; имот с идентификатор 55302.78.506 – транспортна територия – за селскостопански, горски,
ведомствен път, съгласно приложения регистър
на засегнатите имоти. Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20
април 13, ет. 2, стая 212, 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 до общинската
администрация.
5388
13. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за промяна сервитута на съществуващ
електропровод 110 kV и трасе на нов електропровод
110 kV от съществуващ стълб в поземлен имот с
идентификатор 56277.1.374 в местността Копривец
по КККР на гр. Пещера, област Пазарджик. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5384
7. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ РД-20-75 от 31.07.2015 г. за обект: „Фидерни
линии от подстанция Крумово до осма главна
линия“, част от проект „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на трафопост за
нуждите на новоизградения Диспечерски център – Пловдив, на фидерни линии от подстанция
Крумово до осма главна линия и компенсация
на реактивна енергия в подстанция Първомай“,
попадащ на териториите на двете общини Пловдив и „Родопи“ в област Пловдив, с възложител
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, ЕИК 130823243, със седалище и
адрес на управление: 1233 София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 110. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица
чрез областния управител на област Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5325
21. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод ∅ 90 – ПЕВП
от съществуващ водопровод ∅ 110 – ПЕВП до ПИ
57491.16.514 в м. Кротиря, землище гр. Поморие,
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община Поморие“, и сервитут, преминаващи
през поземлени имоти: ПИ 57491.16.547 – мест ен п ът (общ и нск а п у бл и ч на собс т венос т),
57491.16.542 – полски път (общинска публична
собственост), ПИ 57491.17.229 – пасище (общинска частна собственост), ПИ 57491.4.245 – нива
(собственост на Фотини Т. Стокова), и ПИ
57491.4.583 – полски път (общинска публична собственост), с дължина на трасето 809 м. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
5256
16. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
обект ,,Изместване на ВЛ 110 kV ,,Знаменосец“,
разположена пред фронта на водене на минните
работи в източната част на находището“ в землищата на с. Ковачево и с. Полски Градец, община
Раднево, област Стара Загора. 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.
5209
17. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект ,,Изместване на ВЛ 220 kV ,,Овчарица“,
разположена пред фронта на водене на минните
работи в източната част на находището“ в землищата на с. Ковачево и с. Полски Градец, община
Раднево, област Стара Загора. 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.
5210
13. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до
имот с идентификатор 63427.183.22 в местност
Над линията, землище на гр. Русе, през имоти
с идентификатори 63427.181.18 и 63427.181.19 – общинска публична собственост, с начин на трайно
ползване „Полски пътища“. 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.
5295
28. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на техническата инфраструктура за трасе на резервно ел. захранване – подземна кабелна линия
20 kV от ПИ 000159, м. Кривулка, до ЖР стълб
№ 120 в ПИ 072001 по КВС на землището на
с. Б. Сливово, през ПИ 000160, ПИ 000232 и ПИ
058044 – селскостопански, горски, ведомствен
път на община Свищов, ПИ 000166 – пасище
на община Свищов, и ПИ 072001 – нива на НЧ
„Възраждане“. Проектът се намира в сградата
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на общината, ет. 2, стая 22, 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.
5358
94. – Община гр. Своге, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за изграждане трасе за водоснабдяване
на поземлен имот № 097110 в местност Синия
вир по КВС за землището на с. Искрец, община
Своге, Софийска област, преминава изцяло през
поземлен имот № 000216 – полски път на община
Своге. Проектите са на разположение в сградата
на Община Своге, дирекция „Устройство и развитие на територията“. 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.
5306
95. – Община гр. Своге, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за изграждане трасе за транспортен достъп за
поземлен имот № 097110 в местност Синия вир
по КВС за землището на с. Искрец, община
Своге, Софийска област, засягащ поземлен имот
№ 000216 – полски път на община Своге, поземлен имот № 000064 – жилищна територия на
с. Искрец, улица по регулация с о.т. 188 – 182 (с
трайна асфалтова настилка), достигащ до източния
край на поземлен имот № 097110. Проектите са
на разположение в сградата на Община Своге,
дирекция „Устройство и развитие на територията“.
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.
5307
19. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета
на електропровод и водопровод за захранване на
ПИ № 013046, м. Сагера в землището на с. Злокучене. Трасето на електропровода започва от ЖР
стълб № 26/9 на ВЛ 20 kV „Победа“, преминава
подземно през имот № 013140 (пасище, стопанисвано от общината), продължава в имот № 013132
(полски път на община Септември), преминава
през имот № 013133 (полски път на община Септември), имот № 013152 (полски път на община
Септември), имот № 000041 (отводнителен канал
на община Септември), пресича имот № 013134
(полски път на община Септември) и достига до
имот № 013046 (нива на Христо Илиев Чолаков)
и до мястото, предложено за изграждане на нов
трафопост. Общата дължина на трасето е около
322 м. Трасето на водопровода започва от съществуващ уличен водопровод ∅ 90 в регулацията
на с. Злокучене и продължава в имот № 013132
(полски път на община Септември), преминава
през имот № 013133 (полски път на община Септември), имот № 013152 (полски път на община
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Септември), № 000041 (отводнителен канал на
община Септември), пресича имот № 013134
(полски път на община Септември ) и достига до
имот № 013046 (нива на Христо Илиев Чолаков).
Дължината на трасето е около 299 м. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5212
20. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на електропровод за захранване на ПИ № 006023
и № 006019, м. Гьола в землището на с. Карабунар. Проектът предвижда трасето на електропровода да започне от ТНН на съществуващ
БКТП „Датеко“, намиращ се на границата на ПИ
№ 006031, разполага се успоредно на съществуващ
водопровод, в обхвата на местен път № 006033
и достига до захранваните имоти. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5211
21. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 004183 и проектен имот 004185, местност
Тус тепе по КВС на землище Симеоновец. Проектът
предвижда трасето на захранващ електропровод
да започне от оста на съществуваща ВЕЛ 20 kV
до ПИ № 004043, чупи на север, като се разполага
в сервитута на път IIІ-8402 Варвара – Септември – ПИ № 000016 от км 4+532 до км 4+601, на
около 1 м от имотните граници до достигане на
ПИ 004183 и проектен имот 004185, местност Тус
тепе по КВС на землище Симеоновец, където ще
бъде разположен нов БКТП. Дължината на трасето
на електропровода е около 33 м съгласно закупен
модел МЗХ, които попадат изцяло в транспортна
територия (държавна собственост) с НТП – път
III клас. Проектното трасе на водопровода (представляващ водопроводно отклонение) започва от
съществуващ водопровод ∅ 80 АЦ до съседния
поземлен имот, разполага се на запад от съществуващата велоалея в ПИ 000016 и достига до ПИ
004183 и проектен имот 004185, местност Тус тепе
по КВС на землище Симеоновец, които ще бъдат
захранени. Дължината на трасето на водопровода
е 45 м съгласно закупен модел от МЗХ, които попадат изцяло в транспортна територия (държавна
собственост) с НТП – път ІII клас. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5280
41. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – план за регулация за поземлен имот
пл. сн. № 3079 по план за регулация, одобрен със
Заповед № 443 от 28.04.1960 г., съответстващ на
поземлен имот с идентификатор № 68850.513.91
по кадастралната карта на гр. Стара Загора,
за който се отрежда УПИ ІІІ-91 в кв. 801 по
ПУП – ПР на кв. Бедечка, при което се проме-
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ня: ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 443 от
28.04.1960 г., в частта му за улицата, западно от
ПИ пл. сн. № 3079; ПУП – ПР на кв. Бедечка,
одобрен с Решение № 283, протокол № 10 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара Загора,
проведено на 28.06.2012 г., в частта му за улица
с о.т. 8019 – 8018 – 8017 и УПИ І-104 – за водни
площи в кв. 801, към което се присъединява ПИ
№ 68850.513.7045. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 5, стая 518. 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.
5246
3. – Община Трън, отдел „УТОС“, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за промяна на
подробен устройствен план на гр. Трън, община
Трън, област Перник, в обхват на кв. 42 и 45а.
Проектът предвижда изменение на улица с осови
точки 102-224-105б, при което се променят границите на УПИ І-389 от кв. 42, УПИ ІІІ-390 от
кв. 45а и се създава нов УПИ V-395 в кв. 45а по
ПУП на гр. Трън. Заинтересуваните страни на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат
да се запознаят с проекта и при несъгласие да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
5383
1. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура: „Реконструкция на напорен водопровод от помпена
станция „Калайджи дере“ до НР 4000 куб. м
гр. Търговище“, в границите на съществуващото
трасе и негов сервитут през поземлени имоти в
землището на гр. Търговище. Проектът може
да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1 в сградата
на Община Търговище. 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.
5208
2. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия ПУП
на гр. Търговище за обект „Подземна тръбна
мрежа и кабелна мрежа за оптична свързаност
на територията на гр. Търговище, етап V“. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1
в сградата на община Търговище. 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.
5357
4. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС
обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ)
в териториален обхват поземлен имот (ПИ) с
№ 075003, намиращ се в местността Дюс келеме
по картата за възстановена собственост (КВС) на
землище – с. Ябълчево, с единен класификатор
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за административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ) 87093, община Руен,
област Бургас. Същият е изложен в стая № 23
в сградата на Община Руен с административен
адрес: с. Руен 8540, общини Руен, област Бургас,
ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за изменение на действащ ПУП до
общинската администрация.
5257

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от сдружение „Синдикат
на служителите в МВР“ със седалище и адрес на
управление: София, район „Средец“, ул. Шести
септември 29, представлявано от председателя на
УС Иван Борисов Павлов, на Заповед № 8121з-40 от
15.01.2015 г. на министъра на вътрешните работи,
по което е образувано адм. дело № 8888/2015 г.
по описа на Върховния административен съд,
седмо отделение, насрочено за 15.09.2015 г. от
14 ч., зала № 3.
5377
Административният съд – Варна, VII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
направено оспорване от Виолета Николаева Иванова против Решение № 2106-14 по протокол № 40
от 30.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПРЗ на жилищен комплекс
Чайка (19 м.р. и 20 м.р.), Варна, и план-схемите
(ел. и ВиК) по чл. 108, ал. 2 ЗУТ, като е променено
отреждането за УПИ II-245 – за озеленяване, в
частта на ПИ 10135.2562.237, урегулиран в УПИ
I – за парк, спорт и детска площадка. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като
ответници по адм.д. № 2123/2015 г., насрочено
за 21.10.2015 г. от 9,15 ч., в едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени
доказателства, удостоверяващи това им качество.
5367
Административният съд – Варна, на основание
чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Цвета Николаева
Костова – временно изпълняваща длъжността
кмет на община Дългопол съгласно Заповед
№ 333 от 11.05.2015 г., против Решение № 70-12
от 30.04.2015 г. на Общинския съвет – гр. Дългопол, в частта му, с която е приета Програма
за развитие на читалищната дейност в община
Дългопол през 2015 г. По оспорването е образувано
административно дело № 1560/2015 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХІІІ състав.
5368
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Румбако
1“ – ЕООД, ЕИК 200472412, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Транспортна 14,
Кондоско – Бизнес център, ет. 2, ап. 14 (длъжник
в производството по дело по несъстоятелност
№ 540/2014 г. по описа на съда), да се явят на
7.09.2015 г. в 15 ч. за участие в открито съдебно
заседание по частно търговско дело № 365/2015 г.
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по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането на „Меларс груп лимитид“ за
отмяна на решенията, приети на първо събрание
на кредиторите, проведено на 2.07.2015 г. по дело
по несъстоятелност № 540/2014 г.
5409
Разградският окръжен съд призовава кредиторите на „Ситигаз“ – АД (в несъстоятелност),
ЕИК 117002035, да се явят в съда на 26.08.2015 г. от
11,30 ч. по частно търговско дело № 46/2015 г. по
описа на съда, образувано по искане на длъжника
„Ситигаз“ – АД, за отмяна на решението за избор
на постоянен синдик в лицето на Росица Томова,
взето на събрание на кредиторите, проведено
на 6.07.2015 г. по т. д. № 25/2015 г. по описа на
Разградският окръжен съд, на основание чл. 679,
ал. 1 във връзка с чл. 670, ал. 3 ТЗ.
5422
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 818/2013 г.
за политическа партия с наименование „Българи за
алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията
(„БАСТА“), както следва: освобождаване от състава Управителния съвет, както следва: Михаела
Кирчова Алексиева, Кирил Петров Делев, Лазар
Андреев Андреев, Марина Петрова Панайотова-Карапетян и Катя Георгиева Петкова; освобождаване
от Съвета на ветераните, както следва: Костадин
Върбанов Хаджигаев, Иван Петров Иванов и Павел
Илиев Димитров; освобождаване на целия състав
на Контролния съвет, както следва: Светослав
Димитров Трайков, Петко Георгиев Дюлгеров,
Добри Йорданов Братков, Александър Светославов
Цветков, Катя Костова Колева; освобождаване на
целия състав на Финансовия комитет, а именно – Ангел Петров Иванов, Маргарита Петрова
Коева, Спас Тодоров Илчев; освобождаване от
състава на Комисията по етика, както следва:
Красимира Щерева Симеонова, Людмил Крумов
Георгиев, Светлин Иваново Бонев; избиране за
членове на Управителния съвет, както следва:
Силвия Венеславова Велева, Мария Стоянова
Драганска, Мартин Иванов Георгиев, Даниел
Петров Петров, Зорница Павлова Алексиева; избиране за членове на Съвета на ветераните, както
следва: Стефан Пасков Стефанов, Васил Маринов
Николов, Красимир Денев Стойчев; избиране на
членове на Контролния съвет, както следва: Иван
Стойнов Караиванов, Станимир Юлиянов Шипковенски, Грета Цонева Димитрова, Доника Иванова
Мангова, Янка Иванова Цветкова; избиране за
членове на Финансовия комитет, както следва:
Зорница Желязкова Боева, Антоанета Василева
Иванова, Христина Павлова Алексиева; избиране
за членове на Комисията по етика, както следва:
Васил Стоев Василев, Христо Иванов Донев, Петя
Красимирова Стойчева.
5411

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
43. – Управителният съвет на Български
мебелен клъстер (БМК) – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 21, т. 1 по реда на чл. 22 от
устава на БМК и решение на управителния съвет
на БМК от 12.05.2015 г. свиква редовно отчетноизборно общо събрание на 1.10.2015 г. в 13 ч. в
Банско, хотел „Глазне“, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за работа на БМК през
2014 г.; 2. приемане на финансов отчет на БМК
за 2014 г.; 3. утвърждаване на решение на УС на
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БМК за приемане на „Мебели Димов“ – ООД, като
редовен член на БМК; 4. утвърждаване на решение
на УС на БМК за приемане на „Миг“ – ООД, като
редовен член на БМК; 5. приемане на изменения
и допълнения в Устава на БМК; 6. освобождаване
на членовете на УС от отговорност; 7. избор на
ръководство на БМК – избор на членове на УС
на БМК; 8. разни. В случай на невъзможност за
присъствие на редовното общо събрание на БМК
всеки член на БМК може да бъде представляван
от пълномощник, като пълномощното следва
да бъде издадено изрично за участие в общото
събрание на БМК, подписано, подпечатано и
нотариално заверено.
5385
1. – Управителният съвет на СНЦ „Инициативи за местно и регионално развитие“, София,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 1.10.2015 г. в 17 ч. в
седалището на сдружението в София, ж.к. Разсадника, бл. 27, вх. Б, ет. 5, ап. 36, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на членове на сдружението
от общото събрание; 2. промяна на седалището
на сдружението; 3. промяна на устава на сдружението; 4. разни. Поканват се всички членове
на СНЦ „Инициативи за местно и регионално
развитие“ да участват в общото събрание.
5204
14. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общото събрание на асоциацията на редовно заседание на 1.10.2015 г. в
13 ч. в Българския институт по стандартизация,
зала 2, София 1797, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар
Станчев 13, при следния дневен ред: 1. избор на
нов управителен съвет; 2. обсъждане на размера
на членския внос; 3. разни. Поканват се всички
членове на асоциацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5259
3. – Управителният съвет (УС) на сдружение
„Българска асоциация за изолации в строителството“ (БАИС), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква извънредно
общо събрание (ОС) на БАИС на 1.10.2015 г. в
14 ч. в София, нова сграда на УАСГ, ет. 3, заседателна зала на Строителния факултет, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за изпълнение
на поставени задачи от делегатите на ОС, април
2015 г.; проект за решение – ОС приема отчета
на УС на БАИС; 2. обсъждане на предложения
за промени в устава на БАИС; проект за решение – ОС приема промени в устава на БАИС;
3. обсъждане и приемане на предложения за
актуализиране на бюджета на БАИС за 2015 г.;
проект за решение – ОС приема предложенията за актуализиране на бюджета на БАИС за
2015 г. Регистрацията на членовете за участие
в работата на ОС ще се извърши същия ден от
13 ч. При регистрацията участниците следва да
се легитимират с лична карта, а пълномощниците – и с изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум ОС ще се проведе в 15 ч. същия
ден на същото място и при същия дневен ред и
ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове. Материалите за общото
събрание са на разположение на заинтересованите
членове в офиса на БАИС, София, бул. Христо
Смирненски 1, корпус „А“, ет. 4, офис 5.
5236
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8. – Управителният съвет на сдружение „Демократична организация за просвета и култура“ (ДОМЕ), София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 3 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 3.10.2015 г. в София в
клуба на ДОМЕ – ул. Георг Вашингтон 12, партер,
в 10 ч., при следния дневен ред: 1. организационни
въпроси; 2. приемане на нов устав на сдружението;
3. освобождаване на досегашния председател на
управителния съвет и избор на нов председател
на управителния съвет; 4. избор на нови четирима членове на управителния съвет. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
сдружението в клуба на ДОМЕ.
5228
2. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство на 107 основно училище „Хан
Крум“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на настоятелството
на 6.10.2015 г. в 18 ч. в сградата на 107 ОУ „Хан
Крум“, София, район „Лозенец“, ул. Димитър
Димов 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на УН на 107 ОУ „Хан Крум“ за периода 2013 – 2015 г.; 2. приемане на нови членове
на УН и избор на нов касиер; 3. приемане на
програма на работа за следващата учебна година;
4. промяна на устава на настоятелството.
5274
16. – Управителният съвет на „Гребен клуб
Левски – София“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на клуба
на 10.10.2015 г. в 11 ч. в София, кв. Панчарево,
Национална гребна база „Средец“, хангар 8, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
ГК „Левски“ за 2015 г.; 2. деветмесечен финансов
отчет на ГК „Левски“ за 2015 г.; 3. приемане на
план-програма на клуба за 2016 г.; 4. освобождаване на членове на УС; 5. избор на нови членове
на УС; 6. промени в устава на ГК „Левски“; 7.
разни. Регистрацията за участие на делегатите ще
започне в 10,30 ч. на 10.10.2015 г. При липса на
необходимия кворум събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч. на същото място, при същия
дневен ред и условия за провеждане и участие
независимо от броя на явилите се членове.
5331
320. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска федерация лека
атлетика“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
федерацията на 5.11.2015 г. в 10 ч. в Плевен, хотел
„Балкан“, бул. Русе 85, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния финансов отчет за 2014 г. на
БФЛА; проект за решение: ОС приема годишния
финансов отчет за 2014 г. на БФЛА; 2. приемане
на годишен доклад за дейността на управителния
съвет за 2014 г.; проект за решение: ОС приема
годишния доклад за дейността на управителния
съвет за 2014 г.; 3. приемане на бюджета на БФЛА
за 2016 г. и определяне на лицензиран експертсчетоводител за 2016 г.; проект за решение: ОС
приема предложения от УС бюджет на федерацията
за 2016 г. и определя за лицензиран експерт-счетоводител за 2016 г. избраното от общото събрание
лице; 4. приемане на Правилника за разпределение
на финансовите средства за 2016 г. на клубовете
по лека атлетика – членове на БФЛА; проект за
решение: ОС приема предложения от УС Правилник за разпределение на финансовите средства за
2016 г. на клубовете по лека атлетика – членове на
БФЛА; 5. освобождаване от отговорност на управителния съвет и на председателя на управителния
съвет на БФЛА поради изтичане на мандата;
проект за решение: ОС освобождава от длъжност
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и отговорност управителния съвет и председателя
на управителния съвет на БФЛА; 6. избор на нов
управителен съвет и президент на БФЛА за нов
мандат; проект за решение: ОС избира членове
на нов управителен съвет и президент на БФЛА
за нов мандат; 7. приемане на решение за изменения и допълнения в устава на БФЛА; проект
за решение: ОС приема решение за изменения и
допълнения в устава на БФЛА съобразно направените предложения. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете в
офиса на федерацията по седалището и адреса є
на управление от 10 до 13 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват съответния член
или негов представител с изрично писмено пълномощно. В деня на общото събрание делегатите
следва да представят: удостоверение за актуално
състояние (валидно); изрично писмено пълномощно, в случай че членът не се представлява от
законния си представител; протокол от проведено
заседание на УС на клуба – член на федерацията,
за избор на делегат за участие в общото събрание.
Регистрацията на делегатите ще започне в 9 ч.
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.
5371
15. – Управителният съвет на гражданско
сдружение с нестопанска цел „Бели брези“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 14.10.2015 г. в 17 ч. в София, салона на
VI ТЦ на БЧК, ж.к. Бели брези, бл. 3, със следния
дневен ред: 1. избиране на Боряна Шивачева за
почетен председател на сдружението; 2. обсъждане
и приемане на промени в устава на сдружението;
3. провеждане на избор на нов председател и нов
управителен съвет на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5336
46. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по тенис
на маса“ – София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 17.10.2015 г. в 11 ч. в
София, бул. Васил Левски 75, ет. 5 (заседателна
зала), при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет на управителния съвет на Българската федерация по тенис на маса за периода 2013 – 2014 г.;
2. приемане на ГФО на Българската федерация
по тенис на маса за 2013 г. и 2014 г.; 3. приемане
на решение за освобождаване от отговорност на
председателя и на членовете на управителния
съвет на Българската федерация по тенис на маса
за периода на изпълнение на длъжността до датата
на провеждане на общото събрание (17.10.2015 г.);
4. приемане на бюджет на Българската федерация по тенис на маса за 2015 г.; 5. приемане на
решение за изменения и допълнения на устава
на Българската федерация по тенис на маса; 6.
приемане на решение за избор на председател и
членове на управителния съвет на Българската
федерация по тенис на маса; 7. разни. Поканват се законните представители на спортните
клубове – членове и/или техни упълномощени
представители, да вземат участие в работата на
общото събрание. При липса на кворум към обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание на сдружението ще се проведе
в 12 ч. на същото място и при същия дневен ред
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независимо от броя на явилите се за участие в
работата му членове. Писмените материали по
дневния ред са на разположение в офиса на федерацията, София, бул. Васил Левски 75.
5361
49. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел в обществена полза „Клуб
Джагоарс“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свик ва общо събрание на сдру жение „К луб
Джагоарс“ на 16.12.2015 г. в 19 ч. в залата за
тренировки – София, бул. Тодор Александров
64 (сградата на Кино „Арена Запад“), вляво от
централния вход – ниво -2, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружение
„Клуб Джагоарс“ за изминалата 2015 г.; 2. отчет
на УС за финансовото състояние на сдружение
„Клуб Джагоарс“ за 2015 г.; 3. спортен календар
за 2016 г.; 4. разни.
5372
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб по бойни изкуства
Вокил“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 5.10.2015 г.
в 19 ч. във Варна, ул. Селиолу 39, Спортна база
„Простор“, зала по бокс, при следния дневен ред:
1. гласуване на промяна в наименованието на
сдружението; 2. гласуване на промяна в целите
на сдружението; 3. гласуване на промяна в средствата за постигане на целите на сдружението;
4. освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружението и избор на нови членове в
състава на управителния съвет на сдружението;
5. гласуване на нов устав на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 13, ал. 2 от
устава на сдружението във връзка с чл. 27 ЗЮЛНЦ
провеждането на събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и се счита за законно независимо от броя на
членовете, които са се явили.
5309
Румяна Божидарова Вълчева – ликвидатор на
сдружение в обществена полза „Клуб Хармония“ (в
ликвидация) – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
членовете на сдружението на 28.10.2015 г. в 10 ч.
във Варна, ул. Драгоман 27, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане на
баланса на сдружението към датата на приключване на ликвидацията, на пояснителния доклад
към баланса и на отчета за дейността на ликвидатора; 2. вземане на решение за освобождаване
на ликвидатора от отговорност; 3. вземане на
решение относно разпределяне имуществото на
сдружението; 4. вземане на решение за заличаване на сдружението. Поканват се всички членове
или техните пълномощници да присъстват на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали са на разположение на
членовете в седалището на сдружението.
5386
301. – Управителният съвет на ОФК „Локомотив“, Горна Оряховица, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава свиква по своя инициатива общо събрание на 24.09.2015 г. в 18 ч., в зала
№ 1 на Община Горна Оряховица, при следния
дневен ред: 1. отчет за финансовото състояние на
ОФК „Локомотив“, Горна Оряховица, за периода
1.01.2014 г. – 30.06.2015 г.; 2. приемане на решение за оставка на председателя на управителния
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съвет на ОФК „Локомотив“, Горна Оряховица;
3. приемане на решение за оставка на членовете
на управителния съвет на ОФК „Локомотив“,
Горна Оряховица; 4. избор на председател на
управителния съвет на ОФК „Локомотив“, Горна
Оряховица; 5. избор на членове на управителния
съвет на ОФК „Локомотив“, Горна Оряховица; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. на
същото място при същия дневен ред.
5369
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Несебър мото“, Несебър, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 1.10.2015 г. в 19 ч. в Несебър, ул. Хан Крум
11, със следния дневен ред: 1. отчет за 2014 г.; 2.
избор на нов председател и управителен съвет; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден на
същото място без промяна в дневния ред.
5237
1. – Управителният съвет на СНЦ „Морски
клуб“, Пазарджик, на основание чл. 26, ал. 1 и 3
ЗЮЛНЦ, чл. 15, ал. 1 и 2 и чл. 16, ал. 1 от устава
на сдружението свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 17.10.2015 г.
в 12 ч. в административната сграда на „Тойота
Тиксим“ – ЕООД, Пазарджик, бул. Ст. Стамболов
38, при следния дневен ред: 1. приемане доклада за дейността на сдружението през 2014 г.; 2.
отчет за ревизионните комисии; 3. приемане на
промени в устава на сдружението; 4. избор на
нов председател на „Морски клуб“, Пазарджик;
5. избор на нов управителен съвет. Поканват се
всички членове лично да присъстват на общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 18 от раздел VІІІ на устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден, на
същото място и при същия дневен ред от 13 ч.
5288
4. – Управителният съвет на фондация „Свети Йоан Кръстител“ – гр. Петрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
1.10.2015 г. в 10 ч. в Петрич, ул. Славянска 4, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета на УС за
дейността на фондацията; 2. приемане на плана
за дейността на фондацията; 3. избиране на нов
УС; 4. избиране на нов КС; 5. приемане решение
за изключване на членове на фондацията; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място и при същия дневен ред.
5265
4. – Управителният съвет на „Независимо дружество за защита правата на човека“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на дружеството на 7.10.2015 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Пловдив, ул. Поручик Д.
Величков 11, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2011 – 2015 г.; 2.
отчет на контролната комисия; 3. предложение за
отпадане на членовете на управителния съвет и
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контролната комисия; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. избор на контролна комисия; 6. промяна
на адреса на управление; 7. разни.
5148
1. – Управителният съвет на „Общинско пчеларско сдружение Акация – 1899“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 7.11.2015 г.
в 10 ч. в клуба в гр. Пловдив на ул. Весела 31
годишно отчетно-изборно събрание на сдружението при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на сдружението през отчетния период
2013 – 2015 г.; 2. отчетен доклад на контролния
съвет; 3. предложения за изменение и допълнение
на устава на сдружението, касаещ изменение на
чл. 24 от устава на сдружението за свикване на
общото събрание; 4. предложения и избор на ново
ръководство на управителния съвет и контролния съвет; 5. разни предложения за дейността на
новото ръководство.
5149
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хармония 2007“, Русе, по своя
инициатива на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с устава на сдружението свиква общо събрание на 30.09.2015 г. в 11 ч. в Русе, ул. Никола
Й. Вапцаров 14, вх. 6, ет. 3, ап. 9, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружението и влизане в процедура по
ликвидация; 2. определяне на срок за ликвидация на сдружението; 3. избиране на ликвидатор
на сдружението. Началото на регистрацията е в
10 ч. Общото събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от членовете. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
5370
164. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация за развъждане
на цигайски и местни породи овце в Република
България“, Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.10.2015 г. в 10 ч. в
Троян, ул. Васил Левски 281, заседателна зала
на ИПЖЗ – Троян, при следния дневен ред: 1.
промени в членския състав на сдружението – приемане и освобождаване на членове; 2. отчет за
дейността на управителния съвет за периода от
24.10.2014 г. до 9.10.2015 г.; 3. финансов отчет за
периода от 24.10.2014 г. до 9.10.2015 г.; 4. промени
в състава на управителния съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
5226
1. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Футболен клуб Сокол – Марково“ – с. Марково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете си
на 10.10.2015 г. в 17,30 ч. в с. Марково, ул. Подем
29, при следния дневен ред: 1. избор на нов член
на управителния съвет; 2. определяне на нов
мандат на УС; 3. приемане на промени в устава
на сдружението.
5335
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