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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 14 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за граничните контролнопропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г.
(обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24
и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85
и 106 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и 100
от 2009 г. и бр. 22 и 61 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) Поземлените имоти, сградите и съоръженията в зоните на ГКПП са публична
държавна собственост.“
2. Членове 7 и 7а се изменят така:
„Чл. 7. (1) Директорът на Агенция „Митници“ дава указания по изграждането, поддържането и преустройството на сградния
фонд, съоръженията и терените в зоните на
ГКПП с оглед спазването на технологичния
ред на работа.
(2) Службите за граничен контрол отговарят за поддържането на предоставените
им за управление и стопанисване специални
инженерни комуникации и съоръжения, разположени в зоните на ГКПП.
(3) В Министерст во т о на вът решни т е
работи, в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и в Агенция
„Митници“ към министъра на финансите се
съхраняват копия от актовете за собственост
и от строителната документация на имотите
в зоните на ГКПП.
Чл. 7а. (1) Поземлени имоти, на които са
изградени ГКПП, урегулираните поземлени имоти, отредени за ГКПП, и сградите,
построени върху тях, както и техническата
инфраструктура, които не са предоставени за
управление на министри или ръководители на
други ведомства за изпълнение на функции,
свързани с извършването на граничен контрол, се управляват от директора на Агенция
„Митници“.
(2) В зоната на ГКПП директорът на Агенция „Митници“:
1. осигурява поддържането, преустройството и управлението на сградния фонд и на
терените – публична държавна собственост
по ал. 1;
2. отговаря за опазването и защитата на
държавната собственост;

3. координира дейността на териториалните
звена на органите за граничен контрол във
връзка с осъществяването на административно
обслужване;
4. осигурява и организира поддържането
на националното знаме и изображението на
герба на Република България в съответствие
с нормативните изисквания;
5. изгражда и поддържа указателните табели
и надписи на български и на английски език,
обозначаващи зоната и реда за преминаване
през ГКПП;
6. осигурява дейностите по озеленяване,
марк иране на пътната инфраст ру кт у ра и
почистване в зоната на ГКПП, както и на
обектите за обществено ползване.
(3) В изпълнение на правомощията си по
ал. 1 и 2 директорът на Агенция „Митници“
определя длъжностни лица, които го представляват на територията на съответния ГКПП.“
3. В чл. 9:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) На ГКПП митническите органи осъществяват контрол по изпълнение на задължението за заплащане на пътните и винетните
такси и по спазване на разрешителния режим
за товарни и пътнически превози.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. В чл. 11, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. министъра на финансите – по отношение на митническия надзор и контрол върху
внасянето, изнасянето и транзитирането на
стоки за, от и през Република България, събирането на мита и други публични държавни
вземания и сборове, противодействието на
митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления в случаите, предвидени
в закон, на незаконния трафик на наркотични
вещества и прекурсори, както и контрола по
изпълнение на задължението за заплащане
на пътните и винетните такси и по спазване
на разрешителния режим за товарни и пътнически превози, контрола на пътните такси,
разрешителните за международни превози,
както и контрола на транспортните средства.“
5. В чл. 17:
а) в основния текст думите „контрол на“
се заменят с „контрол към“;
б) в т. 2 думите „митните сборове“ се заменят с „митата“;
в) в т. 4 думите „митническите и валутните нарушения“ се заменят с „митнически,
валутни нарушения, нарушения на акцизното
законодателство“;
г) в т. 7 накрая се добавят думите „и осъществяват контрол по чл. 10е от Закона за
пътищата“.
6. Член 23 се изменя така:
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„Чл. 23. (1) Началник на ГКПП е началникът на граничния паспортно-визов контрол.
(2) Началникът на ГКПП отговаря за оперативната координация във връзка с граничната
контролно-пропускателна дейност.
(3) Директорът на Агенция „Митници“
отговаря за изпълнението на задълженията
по чл. 7а.
(4) В Агенция „Митници“ се създава и
функционира звено за осъществяване на дейността по поддържането, преустройството и
управлението на сградния фонд и терените
на територията на ГКПП.
(5) Р ъковод и т е л и т е н а т ери т ори а л н и
с т ру к т у ри на ведомс т ват а , и зв ърш ва щ и
граничен контрол на ГКПП, представят на
длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 актуална информация във връзка с дейността по
поддръжката и управлението на територията
на всеки ГКПП.
(6) Сл у жбите за г раничен конт рол са
длъжни:
1. да не пречат на другите ползватели да
използват общите части от територията на
ГКПП;
2. да не причиняват вреди на други обекти
и общи части от територията на ГКПП;
3. да не завземат общи части от територията на ГКПП;
4. да не извършват дейности в своя обект
или в част от него, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават
арх и тек т у рни я ви д, носимоспособност та,
устойчивостта на строителната конструкция,
пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;
5. да изпълняват разпорежданията на длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 във връзка с
управлението и поддръжката на територията
на ГКПП;
6. да заплащат разходите за ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване
на общите части на сградата, която ползват,
подмяна на общи инсталации или оборудване,
съразмерно с ползваните части;
7. да спазват санитарните и хигиенните
норми;
8. да осигуряват достъп в своя обект или
в частта от него за извършване на необходимите проучвателни, проектни, измервателни,
строителни и монтажни работи, свързани с
поддържане, ремонт, реконструкция, пре
устройство или обновяване на помещенията, и
за проверка на състоянието на инсталациите
и на конструктивните елементи на сградата;
9. да подпомагат дейността на компетентните органи при извършване на дейности по
защита при бедствие или при друга извънредна ситуация.
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(7) Представителите на териториалните
структури на ведомствата уведомяват незабавно длъжностните лица по чл. 7а, ал. 3 за
всеки възникнал проблем във връзка с поддръжката и управлението на сградния фонд
и терените на територията на ГКПП.“
7. Членове 32 и 33 се отменят.
8. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) В зоните на ГКПП се извършва
банкова дейност, застрахователна дейност,
спедиторска дейност, дейност като митнически представител и възстановяване на ДДС.
(2) Предоставянето на помещения в зоните
на ГКПП за изпълнение на дейностите по
ал. 1 се извършва при наличие на свободни
имоти – държавна собственост, които се отдават от директора на Агенция „Митници“
по реда и условията на Закона за държавната
собственост.
(3) Имотите и вещите на територията на
ГКПП, които не са предоставени за управление по съответния ред, се управляват от
директора на Агенция „Митници“.“
9. В чл. 35, ал. 3 думите „Областният управител“ се заменят с „Директорът на Агенция
„Митници“.
10. В чл. 36, ал. 1 думите „и чл. 35а“ се
заличават.
11. В чл. 37 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от директора
на Агенция „Митници“ длъжностни лица.
(2) Наказателните постановления се издават
от директора на Агенция „Митници“ или от
определени от него длъжностни лица.“
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от 2010 г.,
бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22, 58 и 90 от
2012 г., бр. 56, 74, 77 и 88 от 2013 г., бр. 58, 63,
72 и 100 от 2014 г. и бр. 7, 19 и 37 от 2015 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „591“ се заменя
с „568“.
2. В чл. 12, ал. 1 се създава изречение второ:
„Административният контрол в Националната агенция за приходите и в Агенция
„Митници“ се осъществява от съответните
инспекторати в структурата им.“
3. В чл. 37 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Работното време на служителите по
ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън
времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно
време през определени дни в следващия или
в друг ден от същата работна седмица.
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(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа
в сградите на министерството или по друг
подходящ начин. Конкретната организация
на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на
министъра.“
4. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „591“ се заменя с „568“;
б) на ред „Инспекторат“ числото „33“ се
заменя с „10“.
§ 3. В Устройствения правилник на Агенция „Митници“, приет с Постановление № 57
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 100 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 думите „към министъра“ се
заменят с „по бюджета на Министерството“.
2. В чл. 6:
а) създава се нова т. 20:
„20. изпълнява правомощията по чл. 7 и 7а
от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление
№ 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86
от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106
от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от
2009 г. и бр. 22 и 61 от 2010 г.);“
б) досегашната т. 20 става т. 21.
3. В чл. 7, ал. 2 след думите „специализирана администрация“ се добавя „инспекторат“.
4. В чл. 8:
а) в ал. 1 числото „3350“ се заменя с „3362“;
б) в ал. 2 числото „588“ се заменя с „600“.
5. В чл. 9, ал. 2 думите „на европейското“
се заменят с „правото на Европейския съюз“.
6. В глава трета се създава раздел ІІа с
чл. 10а:
„Раздел IIа
Инспекторат
Чл. 10а. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на директора за осъществяването на
административен контрол върху дейността на
митническата администрация.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към пълно, обективно, безпристрастно и точно
изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на Агенцията;
2. независима и обективна оценка на дейността на Агенцията;
3. подобряване работата на Агенцията.
(3) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от директора на Агенцията годишен
план, предложен от ръководителя на инспектората, по конкретни поводи, а също и по
случаи с широк обществен отзвук.
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(4) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва комплексни, тематични, планови, извънпланови и последващи проверки
на митническите учреждения, на дейности и
процеси по осъществяване на административната дейност в Агенцията, както и проверки
за спазване на митническото, акцизното,
валутното и друго законодателство;
2. изследва риска от корупция и предлага
мерки за ограничаване на установени уязвими точки;
3. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служителите
на Агенцията;
4. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите
на Агенцията;
5. прави предложения до директора на
Агенцията за образуване на дисциплинарни
производства при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация;
6. следи за предприетите действия за отстраняване на слабостите и нарушенията,
констатирани при проверките;
7. осъществява контрол и извършва проверки във връзка със Закона за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси;
8. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността
на Агенцията;
9. изготвя проекти на сигнали до органите
на прокуратурата, когато при проверки се
установят данни за извършено престъпление, включително от страна на служители
на Агенцията;
10. приема и съхранява декларациите по
чл. 10, ал. 6 от Закона за митниците, поддържа регистър за тях и извършва проверки за
имотното състояние на митнически служители;
11. съставя актове за установяване на
административни нарушения по чл. 238б от
Закона за митниците;
12. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от директора на Агенцията.
(5) Проверките на инспектората се извършват въз основа на писмена заповед на
директора на Агенцията.
(6) Ръководителят на инспектората докладва
на директора на Агенцията за резултатите от
извършените проверки и прави предложения
за отстраняване на констатираните пропуски
и нарушения.
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(7) На служителите на инспектората се
осигурява непосредствен достъп до всякакви
видове носители на информация, необходими
за изпълнение на възложените им функции.
Слу ж ителите в А генци ята са длъж ни да
оказват пълно съдействие на слу ж ителите на инспектората при осъществяване на
функциите им.
(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на директора на Агенцията
за дейността на инспектората през съответната година.“
7. В чл. 13:
а) точка 2 се отменя;
б) създава се т . 6:
„6. дирекция „Управление и поддържане
на г рани чни те кон т ролно-п роп ускателни
пунктове.“
8. В чл. 14, т. 28 след думите „проекти на“
се добавя „индивидуални административни
актове“ и се поставя запетая.
9. Член 15 се отменя.
10. В чл. 16:
а) точка 6 се изменя така:
„6. организира процеса по набиране и
подбор на персонала; прилага, наблюдава и
актуализира методите за набиране и подбор,
като въвежда използването на психологически методи и оказва методическа помощ
при провеждането на конкурси по реда на
Закона за държавния служител и процедури
по Кодекса на труда;“
б) създава се нова т. 7:
„7. при назначаване и повишаване в длъжност на служители в Агенцията организира
провеждането на изследване за професионална
и психологическа пригодност при условията
и по реда за извършване на изследването за
професионална и психологическа пригодност,
определени с наредба на министъра на финансите;“
в) досегашните т. 7 – 16 стават съответно
т. 8 – 17;
г) създават се т. 18 – 24:
„18. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване правомощията на
директора, свързани с неговата компетентност;
19. организира осъществяването на процесуалното представителство и правната защита в
производствата, по които страна е Агенцията,
пред всички съдебни инстанции и несъдебни
органи, доколкото друго не е определено в
този правилник;
20. осъществява правното обслужване в
областта на служебните и трудовите правоотношения, както и при реализирането на
дисциплинарната отговорност на служителите;
21. осъществява процесуално представителство на Агенцията пред органите на съдебната
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власт по трудовите спорове и споровете във
връзка със служебните правоотношения;
22. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ на достъп до обществена
информация въз основа на представено становище от съответната дирекция за наличието
на информацията и за нейния характер;
23. дава становища и съгласува за законосъобразност проекти на индивид уа лни
административни актове на директора с изключение на проектите, изготвени от дирекция
„Митнически режими и процедури“, дирекция
„А к цизи“, дирек ци я „Тарифна политика“,
дирекция „Последващ контрол“, дирекция
„Митническо разузнаване и разследване“, и
с изключение на проектите, изготвени и съгласувани от дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“ по
реда на Закона за обществените поръчки;
24. съгласува за законосъобразност договорите, по които страна е директорът на
А генци ята, с изк лючение на договорите,
изготвени и/или съгласувани от дирекция
„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ по реда на Закона за
обществените поръчки.“
11. В глава трета, раздел V се създава чл. 18а:
„Чл. 18а. Дирекция „Управление и поддържане на граничните контролно-пропускателни
пунктове“:
1. организира и координира дейността по
поддържането, преустройството и управлението на сградите и терените – публична държавна собственост, както и на техническата
инфраструктура, които не са предоставени за
управление на министри или ръководители
на други ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен
контрол, както и на обектите, предоставени
за управление на Агенцията;
2. води регистър и съхранява актовете за
държавна собственост и строителната документация на предоставените за управление
и стопанисване сгради и имоти в зоните на
ГКПП;
3. организира и координира поддържането
на предоставените за управление и стопанисване специални инженерни комуникации и
съоръжения, разположени в зоните на ГКПП;
4. осигурява опазването и защитата на
държавната собственост, предоставена за
управление на директора на Агенцията в
зоните на ГКПП;
5. координира действията на териториалните звена в Агенцията във връзка с осъществяването на дейността по т. 1;
6. осигурява и организира поддържането
на националното знаме и изображението на
герба на Република България в съответствие
с нормативните изисквания;
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7. осигурява и организира изграждането
и поддържането на указателните табели и
надписи на български и на английски език,
обозначаващи зоната и реда за преминаване
през ГКПП;
8. организира и координира дейностите по
озеленяване, маркиране на пътната инфраструктура и почистване в зоната на ГКПП,
както и на обектите за обществено ползване;
9. осигурява и организира изпълнението и
на други дейности, свързани с поддържането,
преустройството и управлението на сградите и терените на ГКПП, в съответствие с
действащото законодателство;
10. изготвя техническите спецификации за
обществени поръчки във връзка с дейностите
по управление и поддържане на граничните
контролно-пропускателни пунктове;
11. изпълнява и други дейности, възложени от директора на Агенцията във връзка с
упражняване на правомощията му по чл. 7
и 7а от Наредбата за граничните контролнопропускателни пунктове.“
12. В чл. 19 т. 9 се отменя.
13. Членове 20 – 23 се изменят така:
„Чл. 20. Дирекция „Митнически режими
и процедури“:
1. участва в разработването на митническата политика в областта на митническите
режими и направления и на данъка върху
добавената стойност при внос на стоки, наричани по-нататък „митнически режими и
процедури“;
2. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на митническите режими и процедури и митническото
задължение, свързано с тях;
3. анализира и обобщава информацията и
съдебната практика, свързани с прилагането
на митническото законодателство в областта
на митническите икономически режими, митническите режими – допускане за свободно
обращение, износ и транзит;
4. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на
нормативни актове, свързани с митническите
режими и процедури, включително по мерките, произтичащи от Общата селскостопанска
политика и от Общата рибарска политика на
Европейския съюз;
5. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства,
засягащи митническите режими и процедури,
включително по мерките, произтичащи от
Общата селскостопанска политика и Общата
рибарска политика на Европейския съюз;
6. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на митническото
законодателство в рамките на компетенциите
на дирекцията;
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7. изготвя и съгласува за законосъобразност
проекти на индивидуални административни
актове и решения за прилагане на митническите разпоредби в областта на митническите
режими и процедури;
8. поддържа при необходимост бази данни,
свързани с компетенциите на дирекцията;
9. следи за измененията в митническото
законодателст во на Европейск и я съюз и
разработва указания във връзка с неговото
прилагане;
10. участва в провеждането на работни
срещи, дискусии, преговори и други подобни по въпроси, касаещи компетенциите на
дирекцията;
11. администрира дейности, като:
а) общи гаранции и освобождаване от представяне на обезпечение при режим транзит;
б) разрешения за определени митнически
складове;
в) разрешения за достъп на лица до режим
ТИР;
г) определяне на друг размер на обезпечението или освобождаване от обезпечение за
поставяне на стоки под митнически икономически режим;
д) обмен с другите държави – членки на
Европейския съюз, и със страните на Конвенцията за общ транзитен режим на документите,
използвани при режим Транзит;
е) разрешения за използване на опростени
процедури за превоз на стоки с железопътен,
въздушен и морски транспорт;
ж) разрешение за редовни корабни линии;
12. осъществява координация, наблюдение
и надзор върху дейността на митническите
учреждения по прилагане на нормативните
и административните актове, касаещи компетенциите на дирекцията;
13. участва в работата на комитети, сесии, работни групи и други подобни форуми,
провеждани в рамките на Икономическата
комисия за Европа на Организацията на
обединените нации, Световната митническа
организация, Конвенцията за общ транзитен
режим и други международни прояви, съобразно компетенциите на дирекцията;
14. участва в дейността на работните органи към институциите на Европейския съюз
съобразно компетенциите на дирекцията;
15. оказва съдейст вие в дейност та по
квалификация на митнически служители и
търговски оператори;
16. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с митническите режими
и процедури, по които страна в главното
производство е Агенцията;
17. участва в изготвянето на проекти на
позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с митническите режими и процедури, по които страна в
главното производство е Агенцията;
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18. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по
производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните
актове в областта на митническите режими
и процедури, по които страна е Агенцията,
пред Съда на Европейския съюз, както и в
други случаи, възложени от директора на
Агенцията;
19. ръководи методически и оказва правна
помощ при вземането на решения по възникване и обезпечаване на митническо задължение в областта на митническите режими
и процедури;
20. осъществява правно обезпечаване на цялостната дейност на дирекцията, включително
при изработването на проекти на съответните
нормативни и вътрешноведомствени актове.
Чл. 21. Дирекция „Акцизи“:
1. в рамките на своите компетенции участва
в разработването на политиката в областта на
акцизите, свързана с производството, складирането, движението на акцизните стоки и
тяхното облагане с акциз;
2. изработва или участва със свои представители в изработването на проекти на
нормативни и вътрешноведомствени актове,
свързани с облагането и контрола на акцизните стоки;
3. осъществява координация, наблюдение
и надзор върху дейността на митническите
учреждения по прилагане на нормативните
и административните актове в областта на
акцизното законодателство;
4. анализира и обобщава информацията и
съдебната практика, свързана с прилагането
на акцизното законодателство;
5. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на акцизите;
6. предоставя информация и изготвя становища относно прилагането на нормативните
и административните актове в областта на
акцизното законодателство;
7. изготвя и съгласува за законосъобразност
проекти на индивидуални административни
актове и решения за прилагане на нормативните и административните актове в областта
на акцизното законодателство;
8. участва в провеждането на работни срещи, дискусии и други по въпроси, свързани с
компетенциите на дирекцията;
9. събира и обменя информация с други
държавни органи;
10. събира и обменя информация с компетентните служби по акцизите на държавите – членки на Европейския съюз;
11. подпомага директора на Агенцията
при издаването на лицензи за управление на
данъчни складове;
12. води регистрите по Закона за акцизите
и данъчните складове;
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13. оказва съдейст вие в дейност та по
квалификация на митнически служители и
търговски оператори;
14. изготвя становища по проекти на нормативни актове, подготвени в други ведомства
и отнасящи се до акцизното законодателство;
15. следи за измененията в акцизното законодателство на Европейския съюз и разработва
указания във връзка с неговото прилагане;
16. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с акцизното законодателство, по които страна в главното производство
е Агенцията;
17. участва в изготвянето на проекти на
позиции на Република България по преюдициални запитвания, свързани с акцизното
законодателство, по които страна в главното
производство е Агенцията;
18. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт
по производства, свързани с решения по
прилагане на нормативните и административните актове в област та на ак цизното
законодателство, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския съюз, както
и в други случаи, възложени от директора
на Агенцията;
19. осъществява правно обезпечаване на цялостната дейност на дирекцията, включително
при изработването на проекти на съответните
нормативни и вътрешноведомствени актове.
Чл. 22. Дирекция „Тарифна политика“:
1. участва в разработването на митническата политика в областта на стоковите номенклатури на Европейския съюз, тарифното
класиране, митническата стойност, произхода
на стоките, митническите освобождавания,
тарифните и нетарифните мерки, както и
мерките на Общата селскостопанска политика
и на Общата рибарска политика на Европейския съюз, наричана по-нататък „тарифна
политика“;
2. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на тарифната политика и митническото задължение,
свързано с нея;
3. оказва съдействие и подпомага работните
групи към Съвета по европейските въпроси
към Министерския съвет по въпроси в областта на тарифната политика;
4. разработва или участва със свои представители в разработването на проекти на
нормативни и вътрешноведомствени актове,
свързани с тарифната политика;
5. дава становища по проекти на нормативни актове, засягащи въпроси в областта
на тарифната политика и митническото задължение, изпратени за съгласуване от други
държавни органи, и вътрешноведомствени
актове, изпратени за съгласуване от други
дирекции;
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6. разработва и участва в разработването
на проекти на инструкции и споразумения
за сътрудничество и взаимодействие с компетентните органи във връзка с прилагане
на нетарифните мерки, произтичащи от законодателството на Европейския съюз, с оглед
осигуряване на ефективна защита на живота и
здравето на хората, на животните и растенията,
на културното и историческото наследство,
околната среда и др., както и за съдействие
за прилагане на мерките по надзора;
7. организира и осъществява административното сътрудничество с компетентните
национални органи, с митническите органи
и с органите на другите държави членки във
връзка с прилагане на мерките на Общата
селскостопанска политика;
8. изготвя проекти на обвързваща тарифна
информация и обвързваща информация за
произхода и администрира информациите в
националните информационни подсистеми за
обвързващите информации;
9. администрира информацията в националното приложение ТАРИК, системата за
управление на тарифните квоти и системата
за управление на данните по наблюдение;
10. координира дейността по представяне
пред Европейската комисия на исканията и
възраженията на икономически оператори за
въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата;
11. анализира и обобщава информацията и
съдебната практика в областта на тарифната
политика и митническото задължение;
12. изготвя становища и предоставя на
заинтересуваните лица информация по прилагане на митническото законодателство в
областта на тарифната политика и митническото задължение;
13. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове и решения за прилагане на
законодателството по въпроси в областта на
тарифната политика;
14. изготвя проекти на разрешения за предоставяне на статут на „одобрен износител“
по смисъла на правилата за произход към
преференциалните договорености на Европейския съюз с трети страни;
15. организира и координира административното сътрудничество с компетентните
национални органи, с митническите органи
и с органите на други държави във връзка с
прилагане на правилата за произход на стоките;
16. организира и координира изпълнението
на задълженията за освобождаване от вносни
мита във връзка с привилегии и имунитети,
предвидени в многостранни и двустранни
международни договори, споразумения, спогодби и конвенции;
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17. участва в работни срещи, семинари,
дискусии, преговори и други подобни по
въпроси в областта на тарифната политика;
18. ръководи методически и подпомага
митническите учреждения при прилагане на
законодателството в областта на тарифната
политика;
19. оказва съдействие в дейностите по
квалификацията на митническите служители;
20. ръководи методически и оказва правна
помощ при вземането на решения по възникване на митническото задължение в областта
на тарифната политика;
21. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с тарифната политика и
митническото задължение, по които страна
в главното производство е Агенцията;
22. участва в изготвянето на проекти на
позиции на Република Българи я по пре
юдициални запитвания, свързани с тарифната политика и митническото задължение,
по които страна в главното производство е
Агенцията;
23. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по
производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните
актове в областта на тарифната политика,
по които страна е Агенцията, пред Съда на
Европейския съюз, както и в други случаи,
възложени от директора на Агенцията;
24. осъществява правно обезпечаване на
цялата дейност на дирекцията, включително
при изработването на проекти на съответните
нормативни и вътрешноведомствени актове.
Чл. 23. Дирекция „Последващ контрол“:
1. ръководи методически и подпомага митническите учреждения в областта на:
а) предварителните проверки на заявителите за издаване на разрешения по митническото
законодателство;
б) предварителните проверки за издаване
на сертификат за одобрен икономически оператор и последващите проверки на титулярите
на сертификати;
в) последващия контрол и митническо
задължение, възникнало в резултат на извършените проверки;
г) проверките за установяване на факти и
обстоятелства от значение за задължения за
акциз и ревизиите за установяване на акцизни
задължения;
2. следи за измененията в митническото
законодателство на Европейския съюз, свързано с последващия контрол, и разработва
указания във връзка с неговото прилагане;
3. участва в изработването на проекти на
нормативни актове, свързани с последващия
контрол в областта на митническото и акцизното законодателство;
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4. дава становища по проекти на нормативни и други актове, изготвяни в други
държавни органи, съобразно компетенциите
на дирекцията;
5. изготвя и съгласува за законосъобразност
проекти на решения:
а) във връзка с производствата по обжалване
на индивидуални административни актове,
издадени в резултат на извършени проверки
от звената за последващ контрол;
б) по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с обжалване на
ревизионни актове по административен ред;
6. изготвя и съгласува за законосъобразност
проекти на индивидуални административни
актове съобразно компетентостта на дирекцията;
7. анализира и обобщава информацията,
свързана с осъщест вяване на последващ
контрол по прилагане на митническото и
акцизното законодателство;
8. изготвя план за контрол за дейността на
звената за последващ контрол по прилагане на
митническото и акцизното законодателство;
9. селектира физически и/или юридически
лица, които подлежат на проверки по реда на
митническото и акцизното законодателство;
10. координира и участва в предварителни
проверки и проверки в рамките на последващия контрол;
11. координира и участва в проверки за
установяване на факти и обстоятелства от
значение за задължения за акциз и ревизии
за установяване на акцизни задължения;
12. отчита резултатите от контролната дейност, анализира предпоставките за извършване
на нарушения на законодателството и предлага
мерки за тяхното отстраняване;
13. с изключение на проектите, изготвени
от дирекцията, създава и поддържа база данни
във връзка с последващия контрол;
14. съгласува проектите на разрешения
за прилагане на опростените процедури на
деклариране, изготвяни от компетентното
митническо учреждение;
15. инициира и/или участва в консултационни процедури, свързани с издаването на
единни разрешения за опростени процедури
(SASP);
16. организира, координира и контролира
дейностите, свързани със:
а) предварителна проверка на подадени искания за издаване на сертификат за одобрени
икономически оператори;
б) консултации и обмен на информация
с митническите органи на другите държави
членки;
в) подготовка и изпълнение на дейностите,
свързани с издаването на сертификат за одобрен икономически оператор или с издаването
на решение за отхвърляне на искането;
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г) управление на издадените сертификати
за одобрен икономически оператор;
17. участва в дейностите по изграждане и
поддържане на информационни системи на
митническата администрация;
18. оказва съдействие в дейността по квалификацията на митническите служители;
19. участва в работни срещи съвместно с
икономическите оператори и предоставя информация на заинтересуваните лица относно
прилагането на митническото и акцизното
законодателство в рамките на компетенциите
на дирекцията;
20. ръководи методически и оказва правна
помощ при вземането на решения по възникване и обезпечаване на митническо задължение
в областта на последващия контрол;
21. изготвя позиции по преюдициални запитвания, свързани с дейността на дирекцията,
по които страна в главното производство е
Агенцията;
22. участва в изготвянето на проекти на
позиции на Република Българи я по пре
юдициални запитвания, свързани с дейността
на дирекцията, по които страна в главното
производство е Агенцията;
23. осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт по
производства, свързани с решения по прилагане на нормативните и административните
актове в областта на последващия контрол
и ревизионните производства, по които страна е Агенцията, пред Съда на Европейския
съюз, както и в други случаи, възложени от
директора на Агенцията;
24. осъществява правно обезпечаване на
цялата дейност на дирекцията, включително
при изработването на проекти на съответните
нормативни и вътрешноведомствени актове.“
14. В чл. 24:
а) създава се нова т. 8:
„8. организира и осъществява проверки
съгласно компетентността си по Закона за
пътищата;“
б) досегашната т. 8 става т. 9;
в) създава се нова т. 10:
„10. изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съгласно компетентността на
дирекцията;“
г) досегашните т. 9 – 15 стават съответно
т. 11 – 17;
д) създава се нова т. 18:
„18. организира, извършва и координира
оперативно-издирвателна и конвойна дейност;“
е) досегашните т. 16 и 17 стават съответно
т. 19 и 20;
ж) досегашната т. 18 става т. 21 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „както
и в други случаи, възложени от директора на
Агенцията;“
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з) досегашните т. 19 – 21 стават съответно
т. 22 – 24.
15. Член 28 се отменя.
16. В чл. 37 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Работното време на служителите по
ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън
времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно
време през определени дни в следващия или
в друг ден от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита
чрез електронна система за контрол на достъпа в сградите на Агенцията или по друг
подходящ начин. Конкретната организация
на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на
директора на Агенцията или на началника
на митницата.“
17. Приложението към чл. 8, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ – 600
щатни бройки
Директор
Заместник-директори
Главен секретар
Инспекторат
Звено по сигурността
Звено за вътрешен одит
Обща администрация,
в т. ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на
собствеността“
дирекция „Организация и управление
на човешките ресурси“
дирекция „Национален учебен център“
дирекция „Административно обслужване“
дирекция „Управление и поддържане на
граничните контролно-пропускателни
пунктове“
Специализирана администрация,
в т.ч.:
дирекция „Митнически режими и
процедури“
дирекция „Акцизи“
дирекция „Тарифна политика“
дирекция „Последващ контрол“
дирекция „Митническо разузнаване
и разследване“
дирекция „Информационни системи“
дирекция „Международни отношения“
дирекция „Централна митническа
лаборатория“
дирекция „Стратегически анализи
и прогнози“

1
3
1
13
4
3
135

55
29
12
25
14
440
25
35
35
30
132
124
21
22
16“
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§ 4. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция, приет
с Постановление № 167 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г.,
бр. 61 от 2008 г., бр. 30 и 85 от 2009 г., бр. 34
от 2010 г., бр. 2 и 92 от 2011 г. и бр. 6, 22, 49,
58 и 90 от 2012 г. и бр. 63 от 2014 г.), в чл. 25
ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Работното време на служителите по
ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези
случаи извън времето на задължителното
присъствие служителите могат да отработват
дневното работно време през определени
дни в следващия или в друг ден от същата
работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа в
сградата на агенцията или по друг подходящ
начин. Конкретната организация на работа
и контролът по спазване на установеното
работно време се уреждат с акт на директора
на агенцията.“
§ 5. В Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната
администрация, приет с Постановление № 278
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 63 и 88 от
2014 г.), в чл. 18 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Работното време на служителите по
ал. 1 е с променливи граници от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,30 ч. В тези случаи извън
времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно
време през определени дни в следващия или
в друг ден от същата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа в
сградата на комисията или по друг подходящ
начин. Председателят на комисията определя
със заповед конкретната организация на работа и контрола по спазване на установеното
работно време.“
§ 6. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“, приет с Постановление
№ 346 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34
от 2009 г., бр. 34 и 52 от 2010 г., бр. 2 и 97 от
2011 г., бр. 6, 22 и 58 от 2012 г. и бр. 63 и 88 от
2014 г.), в чл. 30 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работното време на служителите в
агенцията е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка
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30 минути между 12,00 и 13,30 ч. В тези случаи
извън времето на задължителното присъствие
служителите могат да отработват дневното работно време през определени дни в следващия
или в друг ден от същата работна седмица.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Работното време по ал. 2 се отчита чрез
електронна система за контрол на достъпа в
сградата на агенцията или по друг подходящ
начин. Изпълнителният директор определя със
заповед организацията на работа и контрола
по спазване на установеното работно време.“
§ 7. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
финансите и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра
на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г.,
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бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от
2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64
и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от
2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от
2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37,
61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100,
101 и 102 от 2009 г., бр. 2, 34, 46, 64 и 88 от
2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г.,
бр. 73 от 2013 г. и бр. 63 и 88 от 2014 г.) в
приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 се правят
следните изменения:
1. В т. 2 числото „3350“ се заменя с „3362“.
2. В т. 11 числото „7675“ се заменя със „7686“.
§ 8. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 от 2014 г. и бр. 44
от 2014 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 35а:

„
35а.

3

Ръководител на инспектоР ъ к о в о д н о рат в Националната агенция
магистър
ниво 3В
за приходите и в Агенция
„Митници“

V старши

7 години

служебно

“
2. На ред 67, в колона „Наименование на длъжността“ думите „и началник на митническо
бюро“ се заменят с „I ниво“.
3. Създава се ред 78а:
„
78а.

„

5

Държавен инспектор в НаЕ к с п е р т н о ционалната агенция за примагистър
ниво 1Б
ходите и в Агенция „Митници“

II младши

5 години

служебно

“

4. Създават се нови редове 136 и 137:

136.

6

Р ъ к о в о д н о Началник на митнически бакалавър
ниво 6Б
пункт II ниво

III младши

4 години

служебно

137.

6

Р ъ к о в о д н о Началник на митническо бакалавър
ниво 6Б
бюро

III младши

4 години

служебно

„

157а.

„

6

Главен инспектор в НациоЕкспертно
налната агенция за приходи- бакалавър
ниво 2
те и в Агенция „Митници“

III младши

4 години

служебно

“

6. Създава се нов ред 198:

198.

„

“

5. Създава се ред 157а:

7

Р ъ к о в о д н о Ръководи т ел на звено в
бакалавър
ниво 7А
митнически пункт I ниво

III младши

4 години

служебно

“

7. Създава се ред 231а:

231а.

8

Старши инспектор в НациоЕкспертно
налната агенция за приходи- бакалавър
ниво 4
те и в Агенция „Митници“

IV младши

2 години

служебно

“
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Заключителни разпоредби
§ 9. (1) Функциите на инспектората на
Министерството на финансите, засягащи административния контрол върху дейността на
Националната агенция за приходите и Агенция
„Митници“, преминават към инспектората на
съответната агенция, осигурени с 23 щатни
бройки, от които 11 за Националната агенция
за приходите и 12 за Агенция „Митници“.
(2) Правоотношенията със служителите,
осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат
при условията и по реда на чл. 87а от Закона
за държавния служител.
§ 10. В тримесечен срок от приемането на
постановлението областните управители предават на директора на Агенция „Митници“ за
управление урегулираните поземлени имоти,
отредени за граничните контролно-пропускателни пунктове, и сградите, построени върху
тях, които не са предоставени за управление
на министри или ръководители на други ведомства за изпълнение на функции, свързани
с извършването на граничен контрол, и цялата
свързана с тях документация.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Мария Томова
5459

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 14 АВГУСТ 2015 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Министерството на отбраната, приет с
Постановление № 5 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 37 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 5 думите „в негово отсъствие
от страната“ се заменят с „при командировка“.
§ 2. В чл. 27, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 8 думите „за охрана на недвижими
имоти в управление на министерството, за
застраховане на недвижими имоти“ и запетаята пред тях се заличават.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. координира и контролира изпълнението
на договорите за строителство и строителни
услуги, сключени в резултат на реализираните
от дирекцията обществени поръчки, както и
за охрана на недвижими имоти в управление
на министерството;“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 2
се правят следните изменения:
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1. На ред Главна дирекция „Инфраструктура
на отбраната“ числото „94“ се заменя с „91“.
2. На ред „дирекция „Отбранителна аквизиция“ числото „71“ се заменя със „74“.
Заключителни разпоредби
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 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

5460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 14 АВГУСТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Комисията за енергийно и водно
регулиране за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Комисията за енергийно и вод
но регулиране за 2015 г. в размер 125 500 лв.
за разходи за персонал.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите за персонал на Комисията
за енергийно и водно регулиране за 2015 г.
Чл. 3. Председателят на Комисията за
енергийно и водно регулиране да извърши съответните промени по бюджета на Комисията
за енергийно и водно регулиране за 2015 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 80, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Комисията за
енергийно и водно регулиране.
§ 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

5461
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОГОВОР

меж ду Република България и Република
Казахстан за екстрадиция
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14 май 2015 г. – ДВ, бр. 38
от 2015 г. В сила от 14 август 2015 г.)
Реп ублика Българи я и Реп ублика К азахстан, наричани по-нататък „Страните“,
като се ръководят от нормите на международното право в областта на противодействието на престъпността и осъществяването
на наказателно правораздаване,
стремейки се да развиват сътрудничеството
в наказателноправната област,
се договориха за следното:
Раздел I
Общи разпоредби
Член 1
Задължение за екстрадиция
Страните се задължават в съответствие
с условията, предвидени в този договор, въз
основа на молба да предават една на друга
лица, намиращи се на техните територии, за
привличане към наказателна отговорност за
престъпления, даващи основание за екстрадиция, или за изпълнение на присъда във
връзка с такива престъпления.
Член 2
Престъпления, даващи основание за екстрадиция
1. За целите на този договор престъпления, даващи основание за екстрадиция, са
престъпленията, които в съответствие със
законодателството на Страните се наказват
с лишаване от свобода за срок не по-малко
от една година или с по-тежко наказание.
2. Екстрадиция на лице за изпълнение на
присъда, постановена по отношение на престъпленията, предвидени в точка 1 на този
член, се осъществява, ако до изтичането на
срока на наказанието „лишаване от свобода“
остават не пo-малко от шест месеца.
3. Ако молбата за екстрадиция се отнася
до няколко отделни престъпления, от които
не всички отговарят на условията, предвидени в точка 1 на този член, екстрадицията на
исканото лице може да бъде разрешена при
условие, че поне едно от тези престъпления
дава основание за екстрадиция.
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Член 3
Основания за отказ на екстрадиция
1. Не се допуска екстрадиция, в случай че:
а) лицето, чиято екстрадиция се иска, е
гражданин на замолената страна или е лице,
на което е предоставено убежище;
б) към момента на получаване на молбата
съгласно законодателството на замолената
страна не може да бъде възбудено наказателно
преследване или присъдата не може да бъде
приведена в изпълнение на някакво законно
основание, включително поради изтичане на
давностния срок или амнистия;
в) на територията на замолената страна
за същото престъпление по отношение на
лицето, чиято екстрадиция се иска, е била
произнесена присъда или определение за
прекратяване на производството по делото,
влезли в законна сила;
г) престъплението, във връзка с което е
постъпила молба за екстрадиция, е извършено
изцяло или частично на територията на замолената страна или на място, считано за нейна
територия, съгласно закона на тази страна;
д) деянието, на основание на което се
отправя молба за екстрадиция, се смята в
замолената страна за политическо престъпление, за свързано с политическо или военно
престъпление;
е) престъплението, във връзка с което е
изпратена молбата за екстрадиция, е извършено извън пределите на замолената страна,
а законодателството на замолената страна
не предвижда отговорност за престъпления,
извършени извън нейните граници.
2. Не се допуска екстрадиция и в случаите, когато има основателни причини да се
смята, че по отношение на лицето, чиято
екстрадиция се иска:
а) няма да бъдат спазени минималните
права за защита при съдебно разглеждане
на делото; при това провеждането на съдебен процес в отсъствие на лицето, чиято
екстрадиция се иска, не се явява само по
себе си основание за отказ от екстрадиция,
ако молещата страна представи необходимите
гаранции за правото на лицето на повторно
съдебно производство след екстрадицията
при съответно желание от страна на лицето,
чиято екстрадиция се иска;
б) ще бъде подложено на преследване или
дискриминация поради раса, религия, националност, политически убеждения, социално и
лично положение или ще бъде подложено на
жестоко, нечовешко отношение или действия,
нарушаващи основните човешки права.
Член 4
Смъртно наказание
А ко за деянието, за което е поискана
екстрадици ята, според законодателството
на молещата страна се предвижда смъртно
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наказание, екстрадицията се допуска само
в тези случаи, когато тази страна представи
съответните гаранции, считани за достатъчни
от замолената страна за това, че такова наказание няма да бъде наложено или ако вече е
наложено, няма да бъде изпълнено.
Член 5
Централни органи и ред на осъществяване
на контактите
1. Контактите по въпросите, отнасящи се
до екстрадицията, се осъществяват между
Страните посредством техните централни
органи, които установяват помежду си пряк
контакт. Централни органи са:
за Република България – Министерството
на правосъдието;
за Реп ублика Казахстан – Генера лната
прокуратура.
2. При промяна на имената на централните
органи Страните незабавно се информират
една друга по дипломатическите канали.
Член 6
Действителност на документите
1. Документите, които на територията на
една от Страните са изготвени или заверени от компетентен орган или от специално
упълномощено за това лице в границите на
неговата компетентност и в установената
форма и са подпечатани с официален печат,
се приемат на територията на другата страна
без каквато и да е специална заверка.
2. Документите, които се приемат за официални на територията на едната от Страните,
се ползват на територията на другата страна
с правна сила на същите такива официални
документи.
Член 7
Език
1. Страните в отношенията помежду си при
изпълнението на този договор използват руски
език или официалния език на другата страна.
2. Документи, изпратени на официалния
език на Страните или на друг език, трябва да
са придружени с превод на руски език.
3. Удостоверяването на верността на писмения превод на документите се извършва в
съответствие с националното законодателство
на Страните и разпоредбите на този договор.
Член 8
Разходи, свързани с екстрадицията
1. Разходите, свързани с екстрадицията,
се поемат от страната, на чиято територия
са възникнали.
2. Разход и т е, свърза н и с т ра нзи т но т о
преминаване, предвидени в член 20 на този
договор, се поемат от молещата страна.
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Раздел II
Ред за осъществяване на екстрадиция
Член 9
Молба за екстрадиция и необходими документи
1. Екстрадицията, предвидена в този договор, се осъществява въз основа на писмени
молби.
2. Молбата за екстрадиция трябва да съдържа:
а) необходимата информация за лицето,
чиято екстрадиция се иска, включително сведения за гражданството и местожителството
или мястото на пребиваване, включително
снимки или други изображения, както и пръстови отпечатъци, ако има такива;
б) описание на фактическите обстоятелства
на извършеното престъпление, включително
сведения за времето и мястото на извършването му и материалната щета, ако такава
е причинена;
в) текста на съответните членове от закона
на молещата страна, въз основа на които това
деяние се признава за престъпление, с посочване на предвиденото от закона наказание
за това престъпление, както и на членовете
относно давностните срокове.
3. Към молбата за екстрадиция за осъществяване на наказателно преследване се
прилага заверено копие от постановлението
(определение) за задържане под стража на
исканото лице.
4. Към молбата за екстрадиция за привеждане в изпълнение на присъда се прилага
заверено копие от присъдата, влязла в законна
сила. Ако осъденото лице вече е изтърпяло
част от срока на наказанието „лишаване от
свобода“, трябва да се съобщят и данните за
това, както и частта от наказанието, която
остава да се изтърпи.
5. Молбата за екстрадиция трябва да е под
писана от длъжностно лице и подпечатана с
официален печат на компетентния орган на
молещата страна.
Член 10
Решение по молбата за екстрадиция
1. Замолената страна разглежда молбата
за екстрадиция в съответствие със своето
законодателство и незабавно съобщава за
решението си на молещата страна.
2. В случай че се постанови решение за
удовлет воряване на молбата, замолената
страна незабавно взема мерки за задържане
под стража на лицето, чиято екстрадиция се
иска, за което съобщава на молещата страна.
3. Всеки пълен или частичен отказ за
удовлетворяване на молбата за екстрадиция
се обосновава със съответните причини.

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

Член 11
Допълнителна информация
1. Ако замолената страна счете за недостатъчна информацията, представена за
обосноваване на молбата за екстрадиция, тя
може да поиска допълнителна информация.
Същевременно замолената страна може да
вземе необходимите мерки за осигуряване на
наблюдение на лицето, чиято екстрадиция се
иска, за да се предотврати възможността то
да напусне границите на нейната държава.
2. В случая, предвиден в точка 1 на този
член, молещата страна взема необходимите
мерки, за да представи на другата страна тази
допълнителна информация в максимално
кратък срок.
Член 12
Задържане до получаване на молбата за
екстрадиция
1. В спешни случаи и при наличие на основания да се предполага, че лицето, чиято
екстрадиция се иска, може да се укрие, молещата страна има право да се обърне към
замолената страна с молба за задържане на
исканото лице до получаването на молбата
за екстрадиция. Такава молба се подписва от
съответното длъжностно лице на компетентния орган на молещата страна и може да бъде
предадена чрез Международната организация
на криминалната полиция – Интерпол, или
директно, включително и чрез електронни
средства за предаване на данни.
2. Тази молба трябва да съдържа:
а) необходимата информация за лицето, чието задържане се иска, включително сведения
за гражданството и мястото на неговото пребиваване, както и описание на външността му,
включително снимки или други изображения,
както и пръстови отпечатъци, ако има такива;
б) кратко описание на фактическите обстоятелства на престъплението, в извършването на
което лицето е обвинено или за извършването
на което е осъдено, включително сведения за
времето и мястото на извършването му, както и
за материалната щета, ако такава е причинена;
в) текста на съответния член от закона на
молещата страна, въз основа на който деянието
се признава за престъпление, с посочване на
предвиденото от закона наказание за даденото
престъпление, както и на членовете относно
давностните срокове за привличане към наказателна отговорност или за привеждане на
присъдата в изпълнение;
г) заверено копие от постановлението (определението) за задържане под стража или от
присъдата, влязла в законна сила;
д) сведения за това, каква част от срока
на наказанието „лишаване от свобода“ вече
е изтърпяна, както и за частта от срока на
наказанието, която остава да се изтърпи;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

е) гаранция за това, че молбата за екстрадиция на даденото лице и необходимите
документи ще бъдат незабавно изпратени.
3. Замолената страна незабавно взема
решение по тази молба в съответствие със
своето законодателство и веднага информира за това молещата страна, както и взема
всички необходими мерки за установяване на
мястото на пребиваване на издирваното лице
на своята територия за неговото задържане
и арест.
4. Лице, арестувано на основание на такава
молба, трябва да бъде задържано под стража
и се освобождава след изтичане на 40 денонощия от момента на арестуването му, ако
не постъпи молба за екстрадиция.
5. Освобождаването на лицето в съответствие с точка 4 на този член не е пречка за
повторното му арестуване и задържане под
стража с цел екстрадиция при получаването
на молбата за екстрадиция и необходимите
документи.
Член 13
Предаване на лица
1. След получаване на уведомлението за
удовлетворяване на молбата за екстрадиция
Страните във възможно най-кратък срок определят времето, мястото и процедурата за
предаване на исканото лице.
2. Процедурата за предаване на исканото
лице включва и съставяне на протокол за
предаване в два екземпляра, подписан от
компетентните органи на двете страни. При
необходимост пълномощията на представителите на молещата страна за получаване на
исканото лице могат да се удостоверят със
съответните документи съгласно предварителна договореност между страните.
3. Лицето се приема на територията на
замолената страна в срока, съгласуван между
двете страни. Ако лицето не бъде прието в
договорения срок, замолената страна може
да го освободи и да откаже да го екстрадира.
4. Ако по независещи от нея обстоятелства някоя от Страните не може навреме да
предаде или да приеме лицето, подлежащо
на екстрадиция, тя незабавно информира
за това другата страна. Страните съвместно
определят нов срок за предаване, като при
това се прилагат разпоредбите на точка 3 от
този член.
Член 14
Отлагане на екстрадиция или временно
предаване
1. Ако лицето, чиято екстрадиция се иска,
е привлечено към наказателна отговорност
или е осъдено за друго престъпление на територията на замолената страна, екстрадицията
му може да бъде отложена до прекратяване
на наказателното производство, до приключ-
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ване на изпълнението на присъдата или до
освобождаване от изтърпяване на наложеното
наказание.
2. Ако отлагането на екстрадицията, предвидено в точка 1 на този член, може да доведе
до изтичане на давностния срок за привличане
към наказателна отговорност или за изпълнение на присъдата или да попречи сериозно на
разследването по отношение на лицето, чиято
екстрадиция се иска, замолената страна може
вместо отлагане на екстрадицията да предаде
временно исканото лице на молещата страна
съгласно условия, определени съвместно от
Страните.
3. Временно предаденото лице трябва да
бъде върнато след извършването на необходимите действия по наказателното дело,
за които е предадено, но не по-късно от 60
календарни дни.
Член 15
Конкуренция на молби за екстрадиция
Ако едната от Страните получи молби за
екстрадиция на едно и също лице от другата
страна и от някоя трета държава, тя сама
определя коя от молбите за екстрадиция да
бъде удовлетворена.
Раздел III
Спец иа лни разпоредби по въп роси те на
екстрадицията
Член 16
Възбуждане на наказателно производство
на територията на замолената страна
1. В случай на отказ от екстрадиция на
лице, предвиден в буква а) или г) от точка 1
на член 3 от този договор, замолената страна въз основа на молба на молещата страна
решава въпроса за привличане на това лице
към наказателна отговорност. За тази цел молещата страна изпраща на замолената страна
всички материали за това лице и оказва необходимото съдействие на замолената страна
при провеждане на разследването.
2. Замолената страна информира молещата
страна за хода на разследването и неговия
краен резултат.
Член 17
Принцип на особеността
1. По отношение на лицето, екстрадирано в съответствие с този договор, не се
осъществява наказателно преследване, постановяване на присъда и то не се подлага на
каквото и да било ограничение на личната
свобода на територията на молещата страна
за каквото и да било престъпление, извършено от него преди екстрадицията, освен за
престъплението, във връзка с което е било
екстрадирано, ако не е налице съгласие за
това от замолената страна.
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2. Разпоредбите на точка 1 от този член
не се прилагат, ако екстрадираното лице е
имало възможност да напусне територията
на молещата страна и не го е направило в
срок 30 календарни дни след окончателното
му освобождаване от отговорност за престъплението, във връзка с което е било екстрадирано, или ако това лице доброволно се е
върнало на територията на молещата страна,
след като я е напуснало по-рано.
Член 18
Повторна екстрадиция
Ако екстрадираното лице преди окончателното му освобождаване на територията на
молещата страна от отговорност за престъплението, във връзка с което е било екстрадирано, се върне на територията на замолената
страна, може да бъде осъществена повторна
екстрадиция на това лице по съответна молба,
без да се представят документите, посочени
в член 9 на този договор.
Член 19
Предаване на вещи
1. При наличие на съответна молба всяка намерена на територията на замолената
страна вещ, придобита в резултат на престъплението, за което е поискана екстрадиция,
или която може да се използва като доказателство по наказателното дело, включително
средствата на престъплението, се предава на
молещата страна. Конкретните условия на
предаването се определят от Страните. В този
случай предаваните вещи се освобождават
от данъци, мита, такси и други плащания.
Предаването се извършва при съответното
спазване на правата на трети лица върху
вещите.
2. Въпросната вещ може да бъде предадена
на молещата страна по нейна молба, дори ако
по някакви причини не може да бъде осъществена екстрадицията на лицето, за която
е постигната договореност.
3. Ако въпросната вещ е необходима на
замолената страна като доказателство по
друго наказателно дело, предаването є може
да бъде отложено до приключване на производството по делото.
4. Ако посочената вещ подлежи на запор
или конфискация на територията на замолената страна, то тази страна може да откаже
нейното предаване или да я предаде временно.
5. Ако законодателството на замолената
страна или интересите за защита на правата
на трети лица изискват това, всички предадени по този начин вещи се връщат на замолената страна безплатно след приключване
на съдебното производство по искане на тази
договаряща страна.
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Член 20
Транзитно преминаване
1. Всяка от Страните въз основа на молба
разрешава транзитно преминаване през територията си на лице, предадено на другата
страна от трета държава. Молбата за транзитно
преминаване трябва да съдържа необходимата
информация за лицето, включително сведения за престъплението, за извършването на
което се обвинява или за извършването на
което е осъдено, както и за наличие на постановление (определение) за задържането му
под стража. Тази разпоредба не се прилага в
случай, че се използва въздушен транспорт,
когато не се планира кацане на територията
на другата страна.
2. Замолената страна удовлетворява молбата за транзитно преминаване във възможно
най-кратък срок. Компетентните органи на
Страните във всеки конкретен случай съгласуват начина, маршрута и другите условия за
транзитното преминаване, включително условията за съпровождане на транспортираното
лице и наличието на съответни документи.
3. По време на транзитното преминаване
държавата на транзита осигурява поставянето
на транспортираното лице под стража и оказва
необходимата помощ на представителите на
другата страна, съпровождащи транспортираното лице.
4. В случай на непланирано кацане на
въздухоплавателното средство страната, над
чиято територия се осъществява полетът, може
въз основа на молба на представителите на
другата страна, съпровождащи транспортираното лице, да го задържи под стража за 72
часа до получаване на молбата за транзитно
преминаване по точка 1 на този член. Молбата
може да бъде предадена и чрез електронни
средства за предаване на данни.
5. Ако транспортираното лице е гражданин
на страната, на чиято територия е извършено
непланирано кацане, лицето трябва да бъде
предадено на страната, която на свой ред
трябва да действа съгласно разпоредбите на
член 16 от този договор.
Раздел IV
Заключителни разпоредби
Член 21
Уреждане на спорове
Всякакви спорове и разногласия относно
тълкуването или прилагането на разпоредбите
от този договор се уреждат чрез консултации
и преговори между Страните.
Член 22
Отношение към други международни договори
1. Разпоредбите на този договор не засягат
правата и задълженията на страните, произтичащи от други международни договори, по
които те са страни.
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2. Страните могат да сключват помежду
си споразумения, включително и от междуведомствен характер, по въпроси, залегнали
в този договор, с цел допълване или разширяване на действието на разпоредбите му или
за улесняване на прилагането на заложените
в него принципи.
Член 23
Внасяне на допълнения и изменения
В този договор могат да се правят допълнения и изменения, които са негова неразделна
част и се оформят във вид на отделни протоколи, които влизат в сила по реда, предвиден
в член 24 на този договор.
Член 24
Влизане в сила
Този договор подлежи на ратифициране и
влиза в сила на 30-ия ден след датата на получаване на последното писмено съобщение по
дипломатическите канали за изпълнението от
Страните на вътрешнодържавните процедури,
необходими за влизането му в сила.
Член 25
Срок на действие и денонсиране
1. Този договор се сключва за неопределен
срок.
2. Всяка от Страните има право да прекрати
действието на този договор по всяко време,
като уведоми писмено за това другата страна по дипломатическите канали. Договорът
прекратява действието си след изтичането на
шест месеца от датата, на която е получено
съответното предизвестие. При прекратяване
на действието на този договор действията по
екстрадиция, които са предприети в периода
на неговото действие, остават в сила до тяхното цялостно извършване.
Член 26
Прилагане на договора
Този договор се прилага при изпълнение
на молби за екстрадиция и относно деяния,
извършени преди влизането му в сила.
Подписан в София на 14 ноември 2014 г. в
два екземпляра на български, казахски и руски
език, като всички текстове имат еднаква сила.
При възникване на разногласия в тълкуването на разпоредбите на този договор Страните
използват текста на руски език.
За Република
България:
Христо Иванов,
министър на
правосъдието
5412

За Република
Казахстан:
Асхат Даулбаев,
генерален прокурор
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА
АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Лесозащитна станция гр. София (обн., ДВ, бр. 14 от 2013 г.; изм., бр. 28
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2015 г.)
§ 1. Член 8а се заличава.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на директора на ЛЗС
за всеки конкретен случай функциите му се
изпълняват от определено с негова писмена
заповед компетентно длъжностно лице от
състава на станцията, която се изпраща за
сведение на изпълнителния директор на ИАГ.“
2. В ал. 3 думите „заместник-директора
и“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
Красимир Каменов
5423

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2012 г. за определяне на вида,
отличителните знаци, условията и реда за
получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното
теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури,
специализираните териториални звена и държавните предприятия по чл. 163 от Закона
за горите (обн., ДВ, бр. 16 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 1 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3 след думата „ИАГ“ се добавя „директорите на регионалните дирекции
по горите, директорите на специализираните
териториални звена“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Униформеното теренно облекло
за служителите в ИАГ, нейните структури и
специализирани териториални звена по вид,
елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) мембранна полушуба с подвижна топла
подплата – един брой;
б) мембранен панталон с подвижна топла
подплата – един брой;
в) риза с дълъг ръкав – два броя;
г) шапка – един брой;
д) мембранни обувки всесезонни – един
чифт;
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2. лятно униформено теренно облекло:
а) мембранно яке – един брой;
б) панталон – два броя;
в) риза – къс ръкав – един брой;
г) риза – дълъг ръкав – един брой;
д) шапка – един брой;
е) обувки – един чифт;
3. служебна чанта – един брой (само за
горските инспектори и служителите, определени със заповедта по чл. 197 ЗГ).
(2) Униформеното теренно облекло за служителите по чл. 2, ал. 2, т. 5 и 6, директорите
на държавните предприятия по чл. 163 ЗГ,
членовете на управителните им съвети, както
и директорите на териториалните поделения на
ДП, по вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) мембранна полушуба с подвижна топла
подплата – един брой;
б) мембранен панталон – един брой;
в) термобельо – два комплекта;
г) риза с дълъг ръкав – два броя;
д) шапка – един брой;
е) мембранни обувки всесезонни – един
чифт;
2. лятно униформено теренно облекло:
а) мембранно яке – един брой;
б) панталон – два броя;
в) риза – къс ръкав – един брой;
г) риза – дълъг ръкав – един брой;
д) шапка – един брой;
е) обувки – един чифт;
3. служебна чанта – един брой (за лицата
по чл. 188 ЗГ).“
§ 3. В чл. 6 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Униформеното представително облекло
по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“, т. 2, буква „б“,
както и униформеното теренно облекло по
чл. 5, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ (1 бр.)
и т. 2, букви „а“, „б“ и „в“ за служителите в
ИАГ, нейните структури и специализирани
териториални звена се изработват по модел,
плат и цвят, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) Униформеното представително облекло
по чл. 4, ал. 2, т. 1, букви „б“, „в“ и „г“ и т. 2,
букви „а“, „б“, „в“ и „г“, както и униформеното
теренно облекло по чл. 5, ал. 2, т. 1, букви „а“,
„б“, „в“, „г“ и „д“ и т. 2, букви „а“, „б“, „в“, „г“
и „д“ се изработват по единен модел, плат и
цвят, определени със заповед на директора
на съответното държавно предприятие по
чл. 163 ЗГ.“
§ 4. В чл. 10, ал. 4 думите „или повече от
шест месеца на основание чл. 163 КТ и“ се
заличават.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „приложение № 2“
се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава,
а след думите „приложение № 3“ се добавя
„и приложение № 4“.
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2. В ал. 5 думите „6 месеца“ се заменят с
„3 месеца“.
3. Алинея 6 се отменя.
4. В ал. 7 думите „приложение № 3“ се
заменят с „приложение № 4“.
§ 6. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 1, 2, 9, 11
и 12, чл. 327, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 12, чл. 328,
ал. 1, т. 1 – 4, 6 – 8, 10 – 12 и ал. 2, чл. 330,
ал. 2, т. 8 и чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда
или служебното правоотношение по чл. 103,
ал. 1, т. 1 – 4, 7 и 8, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2, 5
и 6 и чл. 107а, ал. 1 от Закона за държавния
служител униформеното облекло не се връща
и не се заплаща стойността му за срока на
доизносване.“
§ 7. Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1
Срок за износване на униформеното теренно
облекло на служителите в Изпълнителна агенция
по горите, нейните структури и специализирани
териториални звена
Срок за износване
(год.)
№

Униформено терен- за лицата
за лицата
но облекло
по чл. 2,
по чл. 2,
ал. 2, т. 2,
ал. 2, т. 1
3 и 4

І. Зимно
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„Приложение № 4
към чл. 12, ал. 1
Срок за износване на униформеното теренно облекло за служителите в държавните предприятия
по чл. 163 от Закона за горите и териториалните
им поделения

№

І.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ІІ.
1.
2.
3.

Мембранна полушу1. ба с подвижна топла
подплата – 1 бр.

2 г.

1 г.

4.

Мембранен пан та2. лон с подвижна топла подплата – 1 бр.

2 г.

1 г.

5.
6.

Риза с дълъг ръкав –
3.
2 бр.

1 г.

1 г.

4. Шапка – 1 бр.

2 г.

1 г.

2 г.

1 г.

5.

Мембранни обувки
всесезонни – 1 чифт

Мембранно яке –
1.
1 бр.

2 г.

1 г.

2. Панталон – 2 бр.

2 г.

1 г.

Риза с къс ръкав –
3.
1 бр.

1 г.

1 г.

Риза с дълъг ръкав –
4.
1 бр.

1 г.

1 г.

5. Шапка – 1 бр.

2 г.

1 г.

6. Обувки – 1 чифт

2 г.

1 г.

2 г.

1 г.

ІІІ. Чанта – 1 бр.

Срок за износване
(год.)
за лиУниформено теренза лицата цата по
но облекло
по чл. 2,
чл. 2,
ал. 2, т. 5
ал. 2,
т. 6
Зимно
Мембранна полушуба с подвижна топла
1 г.
2 г.
подплата – 1 бр.
Мембранен панта1 г.
2 г.
лон – 1 бр.
Термобельо – 2 ком1 г.
1 г.
плекта
Риза с дълъг ръкав –
1 г.
1 г.
2 бр.
Шапка – 1 бр.
1 г.
2 г.
Мембранни обувки
1 г.
2 г.
всесезонни – 1 чифт
Лятно
Ме м б р а н н о я к е –
1 г.
2 г.
1 бр.
Панталон – 2 бр.
1 г.
2 г.
Риза с къс ръкав –
1 г.
1 г.
1 бр.
Риза с дълъг ръкав –
1 г.
1 г.
1 бр.
Шапка – 1 бр.
1 г.
2 г.
Обувки – 1 чифт
1 г.
2 г.

ІІІ. Чанта – 1 бр.

ІІ. Лятно

“
§ 8. Създава се приложение № 4 към
чл. 12, ал. 1:
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5468

1 г.

2 г.

“
Министър:
Десислава Танева

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 9 от 2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2014 – 2016 г. (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2013 г.; изм., бр. 89 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 3 думите „въз основа на
степента на усвояване на средствата по всяка
от тях“ се заличават.
§ 2. В чл. 14, т. 2 думите „Наредба № 27
от 2002 г. за регистрация и идентификация на
пчелните семейства (ДВ, бр. 70 от 2002 г.)“
се заменят с „Наредба № 10 от 2015 г. за
условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства (ДВ, бр. 27
от 2015 г.)“.
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§ 3. В чл. 18 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4, т. 1 преди думата „предходни“
се добавя „всички“.
2. В ал. 5, т. 1 преди думата „предходни“
се добавя „всички“.
§ 4. В чл. 19, ал. 2, т. 4 думите „Наредба
№ 27 от 2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства“ се заменят
с „Наредба № 10 от 2015 г. за условията за
регистрация и реда за идентификация на
пчелните семейства“.
§ 5. В допълнителните разпоредби, § 1, т. 7
се създава буква „ж“:
„ж) кражба на кошери и/или пчелни семейства.“
§ 6. В приложение № 3 към чл. 30, ал. 3,
на ред 7 от таблицата думите „по Наредба
№ 27 от 2002 г.“ се заличават.
§ 7. В приложение № 5а към чл. 23, ал. 1
в раздел ІV „Изисквани документи и специфични декларации“, т. 9 „Общи документи за
всички мерки“, редове 2, 7 и 8 от таблицата
се отменят.
Министър:
Десислава Танева
5427

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за
прилагане на временни извънредни мерки за
подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (обн., ДВ, бр. 73 от 2014 г.;
изм., бр. 87 и 100 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в периода от 18 август
до 15 октомври 2014 г., а за праскови и нектарини в периода от 11 август до 30 септември
2014 г.“ се заменят с „до 30 юни 2016 г.“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) На един земеделски блок или парцел,
по отношение на един вид плодове или зеленчуци по ал. 2, може да бъде приложена
само една мярка по ал. 1.“
§ 2. В чл. 3 думите „17 август 2014 г.“ се
заменят с „31 юли 2015 г.“.
§ 3. Раздел II „Заявяване на намерение за
участие в мерките“ с членове 4 и 5 се отменя.
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Производителите на зеленчуци и
плодове могат да кандидатстват за прилагане
на мерките по чл. 2, ал. 1 при условията, определени в тази наредба и в Делегиран регламент
(ЕС) № 1031/2014 на Комисията за определяне
на допълнителни временни извънредни мерки
за подпомагане на производителите на някои
видове плодове и зеленчуци (ОВ, L 284/22 от
30 септември 2014 г.).
(2) Производителите на зеленчуци и плодове, които искат да приложат мерките по чл. 2,
ал. 1, подават искания в областната дирекция
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на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“, в
чиято териториална компетентност попада
адресът на регистрация на производителя
на зеленчуци и/или плодове. Исканията съдържат:
1. мярката или мерките по чл. 2, ал. 1,
които ще прилагат;
2. зеленчуците и/или плодовете, за които
ще прилагат мярката или мерките по т. 1, и
дали са полско или оранжерийно производство;
3. идентификация и размер на площите, на
които е произведен всеки един от видовете
зеленчуци и/или плодове по т. 2; площите се
идентифицират чрез посочване на номерата
на блоковете на земеделските стопанства в
системата за идентификация на земеделските
парцели, а когато заявителите не могат да
ги посочат – чрез посочване на номерата на
недвижимите имоти по картата на възстановената собственост;
4. при изтегляне от пазара – количеството
на изтегляните зеленчуци и/или плодове и
тяхното предназначение съгласно чл. 8, ал. 1,
мястото и датата, на които ще бъдат готови
за проверка на изтеглянето, и организацията,
на която ще бъдат изпратени;
5. при небране на зеленчуците и/или плодовете – датата, на която ще бъдат унищожени
насажденията или плодовете на полето.
(3) Към искането по ал. 2 се прилага копие
от заверена за 2015 г. регистрационна карта
на земеделския производител, издадена по
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).
(4) Държавен фонд „Земеделие“ прекратява приема на искания по ал. 2 и информира
заявителите за прекратяване на прилагането
на мерките по чл. 2, ал. 1, когато:
1. общото количество праскови и нектарини, за което са приложени мерките, достигне
950 тона;
2. общото количество на останалите плодове и зеленчуци по чл. 2, ал. 2, извън прасковите и нектарините, за което са приложени
мерките, достигне 3000 тона.
(5) В процеса на прилагане на мерките
по чл. 2, ал. 1 Държавен фонд „Земеделие“
контролира спазването на количествата по
ал. 4 и при тяхното достигане прекратява
прилагането на мерките. Ако това количество бъде надхвърлено, се прилага принципът
на предимство на първия заявител, който е
приложил една от мерките.“
§ 5. В чл. 7 думите „след 1 септември“ се
заличават.
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. проверява и измерва заявените площи;“
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б) създава се т. 4:
„4. проверява дейностите по транспортиране
на изтеглените от пазара количества зеленчуци
и плодове, предназначени за безплатно разпространение, когато разходите за транспорт
са заявени за възстановяване.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При прилагане на мярката „изтегляне
от пазара“ зеленчуците и/или плодовете се
изтеглят с валиден сертификат за съответствие с обявеното качество. В сертификата
за съответствие за домати се отбелязва дали
са от културните сортове, произхождащи от
Solanum lycopersicum L., предназначени за консумация в прясно състояние, от търговските
типове „кръгли“, „ребристи“, „продълговати“ и
„череша“ (включително „коктейлни“ домати).“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Мярката „небране на зеленчуците и
плодовете“ се прилага към насаждения, които
са в период на плододаване, достигнали са
зрелост и от тях не e брана продукция, предназначена за предлагане на пазара.“
2. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. проверява и измерва заявените площи;“
б) в т. 3 се създава буква „в“:
„в) унищожаваните домати са от културни
сортове, произхождащи от Solanum lycopersicum
L., предназначени за консумация в прясно
състояние, от търговските типове „кръгли“,
„ребристи“, „продълговати“ и „череша“ (включително „коктейлни“ домати).“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Спазването на изискването на чл. 85,
параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС)
№ 543/2011 на Комисията се установява въз
основа на становища на Министерството на
околната среда и водите и на Българската
агенция по безопасност на храните за прилагането на мярката „небране на зеленчуците
и плодовете“.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „са получили одобрение
по чл. 6, ал. 2 и“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявката за плащане се подава в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“
по чл. 6, ал. 2 в срок до 5 работни дни след
прилагане на мярката.“
3. В ал. 4:
а) точка 7 се изменя така:
„7. за мярката „изтегляне от пазара“ – сертификати за съответствие с обявеното качество
на изтеглените от пазара зеленчуци и/или
плодове, издадени от БАБХ;“
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б) точки 8 и 10 се отменят.
§ 9. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Получателите по чл. 8, ал. 1,
т. 1 и производителите, които са извършили
превоза на одобрените за изтегляне от пазара
за безвъзмездно предоставяне зеленчуци и
плодове от мястото на изтегляне до мястото
на доставка, могат да подадат заявки за плащане на направените транспортни разходи.
Заявки за плащане се подават в срок до 5
работни дни след извършване на превоза по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“, и към тях се
прилагат:
1. документи, доказващи превоза на продуктите – товарителница или пътен лист;
2. разходооправдателни документи, удостоверяващи извършено плащане на превоза – фактура с копие на извлечение от банкова
сметка, заверено от съответната банка, или
копие на фискален бон при плащане в брой;
3. удостоверение за открита банкова сметка или извлечение или справка от банкова
сметка с печат и подпис на банков служител;
4. документ по чл. 11, ал. 4, т. 2;
5. документите по чл. 9, т. 3.
(2) Разплащателната агенция възстановява
в срока по чл. 14 действително направените
транспортни разходи по ал. 1 без ДДС в съответствие с разстоянието на извършената
доставка и с максима лните т ранспортни
разходи, посочени в приложение № 3.“
§ 10. В чл. 12, ал. 3 след думата „насажденията“ се добавя „или плодовете“.
§ 11. В чл. 13 ал. 4 се отменя.
§ 12. В чл. 14 думите „30 юни 2015 г.“ се
заменят с „30 септември 2016 г.“.
§ 13. В раздел V „Определяне и изплащане
на подпомагането“ се създава чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) До 30 септември 2016 г. Държавен фонд „Земеделие“ информира Министерството на земеделието и храните за
количествата изтеглени от пазара зеленчуци
и плодове, за площите, на които е приложена
мярката „небране на зеленчуците и плодовете“,
и за извършените разходи, които са одобрени,
както и за разстоянието по чл. 11а.
(2) Информацията по ал. 1 се подава до
14-о и 29-о число на всеки месец.
(3) Подаването на информация се прекратява преди срока по ал. 1, когато максималните
количества по чл. 6, ал. 4 бъдат достигнати.“
§ 14. Раздел VI „Прилагане на допълнителна
мярка за изтегляне от пазара на зеленчуци и
плодове“ с чл. 15 се отменя.
§ 15. Създава се приложение № 3 към
чл. 11а, ал. 2:
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„Приложение № 3
към чл. 11а, ал. 2
Максимални размери на подпомагане за
транспортни разходи при изтегляне от пазара
за безвъзмездно предоставяне
Разстояние между мястото на
изтегляне и мястото на доставка
под 25 км

Транспортни
разходи
(евро на тон)
18,2

от 25 км до 200 км

41,4

от 200 км до 350 км

54,3

от 350 км до 500 км

72,6

от 500 км до 750 км

95,3

над 750 км

108,3

Добавка за хладилен транспорт
8,5 евро на тон

“
Заключителни разпоредби
§ 16. Наредбата се издава на основание
чл. 39 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз.
§ 17. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
5469

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на
Единната система за гражданска регистрация
(обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 4
от 2014 г., бр. 2 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 8 се създава изречение второ:
„Писменото съобщение за раждане на мъртвородено дете се предоставя на длъжностното
лице по гражданското състояние не по-късно
от 24 часа от раждането.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Акт за раждане на мъртвородено дете
въз основа на писмено съобщение се съставя
не по-късно от 48 часа от раждането.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) След съставяне на акт за раждане на
мъртвородено дете, при поискване от родителите, им се издава препис-извлечение от акта
за раждане на мъртвороденото дете. Когато
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препис-извлечението от акта е необходимо
за извършване на погребение на мъртвороденото дете, същото може да бъде издадено
и на трето лице.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 4. В глава втора се създава раздел Vа с
чл. 42а.
„Раздел Vа
Ред за възстановяване и промяна на имената
на българските граждани, на които принудително имената са променени, и на родените
след като имената на техните родители или на
един от тях са били принудително променени
Чл. 42а (1). Производството по възстановяване и промяна на името на лицето започва
с подаване на писмено заявление (молба) по
образец съгласно приложение № 2а.
(2) Подписите в заявлението (молбата)
трябва да имат нотариална заверка. В заявлението (молбата) се посочва и начинът на
получаване на решението – лично или на
посочен от заявителя адрес.
(3) Заявлението се подава до кмета на общината или на района, където се съхранява
актът за раждане на лицето. Молбите по § 1б
от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ДВ, бр. 55
от 2015 г.), подадени до кмета на общината,
където е местожителството или последният
постоянен адрес на починалото лице, в срок
три дни от постъпването им се изпращат до
кмета на общината или района, където се
съхранява актът за раждане.
(4) Български гражданин, живеещ в чужбина, може да подаде заявление (молба) за
възстановяване и промяна на име до органа по
ал. 3 и чрез дипломатическите и консулските
представителства на Република България в
чужбина. Нотариалната заверка на подписите
се извършва от българския дипломатически или
консулски представител в съответната страна.
(5) Подадените заявления (молби) се регистрират с входящ номер и дата.
(6) По подадените заявления (молби) за възстановяване и промяна на име длъжностното
лице по гражданско състояние извършва пълна
проверка в регистрите на актове за гражданско състояние и регистъра на населението.
Когато длъжностното лице по гражданското
състояние не разполага с всички актове за
гражданско състояние, където лицето е титуляр, страна или родител, както и с личния
му регистрационен картон, служебно изисква
същите от общинската администрация, където
те се съхраняват.
(7) Документите по ал. 6 се предоставят
в 3-дневен срок.
(8) Документите по ал. 6 се прилагат към
заявлението (молбата) и заедно с него се
съхраняват в срок 5 години.
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(9) Собственото, бащиното и фамилното
име на лицето се възстановяват така, както са
вписани в акта за раждане преди принудителната промяна, с изключение на окончанията в
бащиното и фамилното име, които по волята
на лицето могат да се премахнат.
(10) Редът за определяне на променено име е:
1. собственото име се определя по волята
на лицето, а за непълнолетните лица – от
техните родители или настойници;
2. бащиното и фамилното име се формират
по реда на глава втора, раздел II от Закона за
гражданската регистрация, когато родителите
са възстановили името си; когато родителите
не са възстановили името си и са починали,
бащиното и фамилното име се вписват съгласно името на родителя преди принудителната промяна или се запазват, каквито са в
момента, според волята на лицето.
(11) Когато са налице условията за възстановяване и промяна на името, длъжностното
лице по гражданското състояние изготвя решение за възстановяване или за промяна на
име. С решението си длъжностното лице по
гражданското състояние може да направи и
отказ за възстановяване и промяна на име.
Решението се изготвя по реда на чл. 59, ал. 2
от Административнопроцесуалния кодекс. Решението се връчва на лицето или се изпраща с
обратна разписка на посочения от него адрес.
(12) Решението се изготвя в три еднообразни екземпляра – за лицето, за отразяване
в акта му за раждане, за съхранение към
заявлението (молбата).
(13) Решението подлежи на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(14) След влизане в сила на решението по
ал. 11 възстановеното и промененото име се
отразява по реда на чл. 31, ал. 4 и чл. 84 във:
1. акта за раждане на лицето;
2. акта за сключен граждански брак, когато
за лицето има съставен такъв и е направено
искане по реда на чл. 74, ал. 5 от Закона за
гражданската регистрация;
3. актовете за раждане, където лицето,
възстановило или променило името си, е
родител, когато е направено искане по реда
на чл. 74, ал. 4 от Закона за гражданската
регистрация;
4. акта за смърт на починало лице;
5. регистъра на населението.
(15) За вписване на възстановено или променено име в акт за сключен граждански брак
длъжностното лице по гражданското състояние от общинската администрация, където се
съхранява актът за сключен граждански брак,
служебно се снабдява със заверено копие от
акта за раждане на лицето, в който е отразено възстановеното или промененото име. За
вписване на възстановено или променено име
в актовете по ал. 14, т. 3 длъжностното лице
по гражданското състояние от общинската
администрация, където се съхранява актът,
служебно се снабдява и със заверено копие
от акта за сключен граждански брак.
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(16) Когат о е въ зс та новено и ме т о на
поч и н а ло л и це, д л ъ ж но с т но т о л и це по
гражданското състояние изготвя заверено
копие от акта за раждане и го изпраща на
длъжностното лице по гражданското състояние по местосъхранение на акта за смърт,
ако то е различно от местосъхранението на
акта за раждане. Въз основа на полученото
заверено копие от акта за раждане, в който
е отразено възстановеното име, длъжностното лице по гражданското състояние вписва
възстановеното име в акта за смърт. Ако
починалото лице е променило фамилното
си име при сключване на граждански брак,
длъжностното лице по гражданското състояние служебно се снабдява със заверено
копие от акта за граждански брак. В този
случай фамилното име в акта за смърт се
вписва съгласно вписаното в акта за сключен
граждански брак.“
§ 5. В чл. 121 се създава ал. 4:
„(4) Кметът на общината определя адреси
за включване в националния класификатор
на настоящите и постоянните адреси само
когато в тях има жилищна сграда, общежитие,
хотел, мотел, почивен дом или друго място
за подслон и същите са годни за обитаване.“
§ 6. В чл. 123, ал. 2 се създава изречение
второ:
„За лицата, адресно регистрирани в общежитие, хотел, мотел, почивен дом или друго
място за подслон, в електронните лични
регистрационни картони вместо апартамент
се отразява номер на стая.“
§ 7. В чл. 139 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Когато в представения документ за собственост на имота няма вписани наименование
на локализационна единица и номер, допълнително се представя удостоверение, издадено
от компетентните структури в общинската
администрация, отговорни за териториалноселищното устройство, или от отдел „Местни
данъци и такси“, което удостоверява адреса,
на който се намира този имот.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Не се допуска извършване на адресна
регистрация в хотел, мотел, почивен дом или
друго място за подслон за повече от четири
месеца, когато предходният адрес на лицето
е описвал аналогично място в рамките на
общината.“
§ 8. В глава пета се създава раздел III с
чл. 140а:
„Раздел III
Извършване на проверка
Чл. 140а. (1) При извършване на проверката
по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската
регистрация комисията установява следното:

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

1. наличие на акт на органа по чл. 92,
ал. 1 от Закона за гражданската регистрация
за определяне на длъжностни лица, които да
извършват адресна регистрация, когато същата
не се извършва от кмета;
2. наличие на подадено от лицето заявление за постоянен адрес или адресна карта за
настоящ адрес;
3. има ли приложено нотариално заверено
изрично пълномощно, когато заявлението за
постоянен адрес или адресна карта за настоящ
адрес не са подадени лично от лицето, чиято
адресна регистрация е извършена;
4. представени ли са документите по чл. 92,
ал. 2 от Закона за гражданската регистрация
и чл. 139, ал. 2 от наредбата;
5. има ли писмено съгласие от собственика
на имота за адресни регистрации, извършени
в несобствено жилище;
6. дали адресно регистрираното лице е в
родство по права линия със собственика или
ползвателя на имота, когато не са представени
документите по чл. 92, ал. 2 и 3 от Закона за
гражданската регистрация;
7. извършена ли е проверка чрез отделите
„Местни данъци и такси“ на адресно регистрирани лица в случаите по чл. 92, ал. 5 от
Закона за гражданската регистрация;
8. наличие на декларация за удостоверяване
на фактическото съпружеско съжителство в
случаите по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация;
9. броя на адресно регистрираните лица
на адреса на едно жилище, включително и в
случаите по чл. 92, ал. 8 от Закона за гражданската регистрация;
10. съхраняват ли се документите, представени за извършване на адресните регистрации.
(2) Въз основа на установеното при проверката комисията съставя протокол, който
предава на кмета на общината за издаване на
заповед за заличаване на адресни регистрации, за които е установено, че са извършени
в нарушение на чл. 92 или 99а от Закона за
гражданската регистрация.
(3) За автоматизираното заличаване на
адресните регистрации, извършени в нарушение на закона, общинската администрация
изпраща по електронен път обобщена информация в структуриран вид чрез съответното
териториално звено „Гражданска регистрация
и административно обслужване“ на Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, като използва приложните програмни
средства, поддържащи регистъра на населението – Национална база данни „Население“.
(4) За заличаване на адресни регистрации
по чл. 99б, ал. 4 от Закона за гражданската
регистрация информацията се предоставя по
реда на ал. 3.
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(5) Общинската администрация изпраща
писмени уведомления на лицата, чиито адресни
регистрации са заличени. Когато е заличена
адресна регистрация по постоянен адрес, лицето
задължително се уведомява за необходимостта
от подмяна на личните документи.“
§ 9. Създава се приложение № 2а към
чл. 42а, ал. 1:
„Приложение № 2а
към чл. 42а, ал. 1

До
кмета на община (район)
..........................................
област
..........................................

ЗАЯВЛЕНИЕ/МОЛБА
(по чл. 19а и § 17 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската
регистрация (обн., ДВ, бр. 55 от 2015 г.)/по § 1б
от ПЗР от Закона за гражданската регистрация)
от
……………………………………………………………, ЕГН ............
(собствено, бащино и фамилно по
документ за самоличност)
……………………………………………………………, ЕГН ............
(собствено, бащино и фамилно по
документ за самоличност)
……………………………………………………………, ЕГН ............
(собствено, бащино и фамилно по
документ за самоличност)
В качеството си на:
1. Ро- 2. Настой3. Дете или 4. Наследдител
ник
друг низходящ
ник
(отбелязва се със знак „Х“, когато заявлението не се
подава от лицето, на което се иска възстановяване/
промяна на име)
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,
На основание чл. 19а от Закона за гражданската регистрация желая/ем:
(избраното се отбелязва се със знак „Х“)
1. Да възстановя името си, тъй като същото
е принудително променено.
2. Да променя името си на .............................
......................................................... , тъй като съм
роден/а след като имената на родителите ми са
били принудително променени.
3. Да възстановя/променя името от .............
на ............................................................................. ,
роден/а на ………………………….. в гр./с. ................... ,
община ……………....……, област ............................... ,
тъй като е роден/а след като имената на родителите са били принудително променени.
4. Да възстановя името на ............................. ,
починал/а през ………… година в гр./с. ............... ,
община ………...........…, област ............................... ,
роден/а на ……………………, в гр./с. ......................... ,
община ……………………….., област ........................... ,
и има сключен граждански брак през ………. година в ……..........……….., в гр./с. ............................. ,
община ……………...……., област ............................... ,
тъй като името му е било принудително променено.
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Решението/отказът за възстановяване/промяна
на име желая да получа:
(избраното се отбелязва се със знак „Х“)
1. Лично 2. На адрес – гр./с. ……………………………..,
бул./ул./ж.к. …...…………………………………,
………….........……………………… № …………….,
ет. ………….....………, ап. ………………………..,
община/район …………………………………..,
област …………………………......………………..
Забележка. Заявленията, подадени на основание
чл. 19а, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, се подават и подписват от двамата родители
или настойници. Молбите, подадени по § 1б, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за гражданската регистрация, се подават и
подписват от всички деца (респ. другите низходящи)
на починалото лице. Молбите, подадени по § 1б,
ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за гражданската регистрация, се подават
и подписват от двамата родители. Заявленията,
подадени по § 17 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за гражданската регистрация, се подават
и подписват от наследник на починалото лице.
Дата:

ЗАЯВИТЕЛ/И:
1. .........................................
2. ..........................................
3. .........................................
(заверка на подписа/подписите от нотариус)“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В едномесечен срок от влизането в
сила на наредбата кметът на общината издава заповед за заличаване на адресите от
националния класификатор на настоящите
и постоянните адреси, в които няма сгради
или съществуващите са негодни за обитаване.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
5462

Инструкция за отменяне на Инструкция № 1
от 2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона
за гражданската регистрация (обн., ДВ, бр. 63
от 2001 г.; изм., бр. 16 от 2002 г.)
§ 1. Отменя се Инструкция № 1 от 2001 г.
за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 63 от 2001 г.;
изм., бр. 16 от 2002 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лиляна Павлова
5464
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-15
от 12 юни 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора
на НИНКН и становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в
т. 1 на протокол № 44 от 25.11.2013 г. и потвърдено в т. 9.1 на протокол № 50 от 16.09.2014 г.,
назначен със Заповед № РД-9К-150 от 1.11.2013 г.,
изм. със Заповед № РД-9К-176 от 21.12.2013 г. и
Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г. на министъра
на културата, и чл. 62, ал. 2 от А дминистративнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Отменям Заповед № РД-9Р-11 от 11.05.2015 г.
2. Променям статута на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с
категория „местно значение“ на обект „Конак“,
гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград, обявена с Решение № 152 от 7.07.1964 г. на
Държавния комитет по строителство и архитектура за обявяване на гр. Мелник за архитектурен
резерват (ДВ, бр. 65 от 1964 г.) и протокол на
Националния съвет за опазване на паметниците
на културата (НСОПК) при Министерството на
културата от 29.06.1998 г., както следва:
2.1. Единична архитектурно-строителна и
историческа недвижима културна ценност „Конак“, гр. Мелник, община Сандански, област
Благоевград, с категория „национално значение“.
2.2. Промен ям реж имите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
2.2.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност е в границите на парцел
VІІІ, кв. 13 по плана на гр. Мелник, поземлен
имот с идентификатор 47754.501.83.
2.2.2. Променям предписанията за опазване
на територията на недвижимата културна ценност съгласно предложение на Националния
институт за недвижимо културно наследство
за режими за опазване на „Конак“, гр. Мелник,
община Сандански, област Благоевград, във
връзка с предоставяне на статут на недвижима
културна ценност.
3. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
4. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 2, картният материал и предписанията за опазване по т. 2.2.2
се съхраняват в Националния документален
арх ивен фонд на Национа лни я инстит у т за
недвижимо културно наследство. Достъпът до

тях се осъществява чрез публичния регистър
по чл. 60 ЗКН към Националния институт за
недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
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За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-17
от 24 юни 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-147 от 11.04.2014 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 49 от
29.04.2014 г. и потвърдено в т. 9.24 на протокол № 50
от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-строителна недвижима културна ценност от Античността и Средновековието на обект „Двукамерен
долмен“, м. Бялата трева край с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково (ДВ, бр. 94 от
1965 г.), както следва:
1.1. Двукамерен долмен в местността Бялата
трева край с. Хлябово, община Тополовград,
област Хасково, с класификация единична археологическа недвижима културна ценност и с
категория „национално значение“.
1.2. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е описан с полигон от 8 точки
(1 до 8) с координати:
1:
X = 4588303.3562
У = 9485604.4766
2:
Х = 4588332.1242
У = 9485613.7150
3:
X = 4588342.1922
У = 9485665.4106
4:
Х = 4588310.8170
У = 9485700.4589
5:
X = 4588272.1738
У = 9485705.0377
6:
X = 4588243.5072
У = 9485681.2479
7:
X = 4588239.4065
У = 9485642.2305
8:
X = 4588293.0538
У = 9485623.5869
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – от т. 6 до т. 7;
– от север – от т. 2 до т. 3;
– от изток – от т. 3 до т. 6;
– от запад – от т. 7 по източната имотна
граница на имот 141004 по КВС на с. Българска
поляна през т. 8 до т. 1, от т. 1 до т. 2.
1.2.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва части от подотдели 2, 3 и 4 на
отдел 155 по ЛУП на ДЛС – Тополовград, от 1993 г.,
които са част от имот 78 по КВС на с. Хлябово
и имоти 219 и 141003 по КВС на с. Българска
поляна, с площ 6,93 дка.
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1.2.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
– от юг – по южната граница на имот 219;
– от север – по северните граници на имоти
141001, 219, 78 и 486;
– от изток – по източните граници на имоти
486 и 219;
– от запад – по западните граници на имоти
219, 141016, 141005, 141004 и по южните и западните
граници на имот 141001.
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните граници на недвижимата културна ценност, включва отдел 155,
подотдели 1, 2, „а“ и „б“, и части от подотдели 3
и 4 по ЛУП от 1993 г. на ДЛС – Тополовград,
които са част от имоти 486, 126, 79 и 78 по КВС
на землището на с. Хлябово, и имоти 219, 141001,
141002, 141003, 141004, 141005, 141016, 141017 по
КВС на с. Българска поляна. Имотите са частна
държавна собственост с площ 325,79 дка.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на Двукамерен долмен в
местността Бялата трева край с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково, във връзка с
предоставяне на статут на недвижима културна
ценност.
1.2.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
Двукамерен долмен в местността Бялата трева
край с. Хлябово, община Тополовград, област
Хасково, във връзка с предоставяне на статут на
недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съхраняват в Националния документален архивен
фонд на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез публичния регистър по чл. 60
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-18
от 24 юни 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
предложение на директора на НИНКН с вх.
№ 33-00-147 от 11.04.2014 г. по чл. 64, ал. 1 ЗКН
и становище на Специализирания експертен
съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 3 на
протокол № 49 от 29.04.2014 г. и потвърдено в
т. 9.25 на протокол № 50 от 16.09.2014 г., назначен
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със Заповед № РД-9К-150 от 1.11.2013 г., изм. със
Заповед № РД-9К-176 от 21.12.2013 г. и Заповед
№ РД-09-742 от 5.09.2014 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Двукамерен
долмен“ в местността Мангъра, разположен в
поземлени имоти 433, 430 и 211006 по КВС на
с. Българска поляна, община Тополовград, област
Хасково, с класификация единична археологическа недвижима културна ценност и с категория
„национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е описан с полигон от 4 точки
(1 до 4) с координати:
1:
X = 4586114.0786
У = 9487377.4853
2:
Х = 4586058.9553
У = 9487430.8076
3:
X = 4586123.9484
У = 9487506.5642
4:
Х = 4586245.7823
У = 9487678.3620
1.1.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – от т. 2 по землищната граница със
с. Костур до т. 3;
– от север – от т. 4 до т. 1;
– от изток – от т. 3 до т. 4 по землищната
граница със с. Хлябово;
– от запад – от т. 1 до т. 2.
1.1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва части от подотдели „а“ и „ж“ на
отдел 151 по ЛУП от 1993 г. на ДЛС – Тополовград,
които са част от имоти 211030, 211006, 430 и 433
по КВС на с. Българска поляна, с площ 7,61 дка.
1.1.1.3. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност е
описан с полигон от 4 точки (8 до 11) с координати:
8:
X = 4585492.8910
У = 9486917.0713
9:
Х = 4585475.4943
У = 9486927.5846
10: X = 4586286.5152
У = 9488137.5714
11: Х = 4586292.2308
У = 4586292.2308
1.1.1.4. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
– от юг – по югозападната граница на подотдел „л“ и по южните граници на подотдел „ж“
на отдел 29;
– от север – по южните граници на имоти 418
(път) и 428 (път), по южната граница на имот 412
(път) до пресичането є със западната граница на
отдел 151, подотдел „б“, по западната и северните
граници на отдел 151, подотдел „б“, по северната
граница на отдел 151, подотдел „д“;
– от изток – по източните граници на подотдели „д“ и „е“ на отдел 151 до т. 11, от т. 11 до
т. 10, от т. 10 по източните граници на подотдели
„м“ и „л“ на отдел 29;
– от запад – от т. 9 до т. 8, от т. 8 по източната граница на имот 418 (път) по КВС на
с. Българска поляна.
1.1.1.5. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните граници на недвижимата културна ценност, включва територии от
землищата на с. Хлябово и с. Българска поляна,
община Тополовград, и с. Костур, община Свиленград: отдел 151, подотдел 2, „а“, „б“, „д“, „е“,
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„ж“ и „з“, отдел 150, подотдели 1, 2, 3, 4, „б“, „в“
и „г“ по ЛУП от 1993 г. на ДЛС – Тополовград,
които съответстват на имоти 23, 33, 151002, 31,
32, 434, 435, 443, 444, 450 и 451 по КВС на с. Хлябово, на имоти 211030, 211006, 211005, 211008, 430,
433, 413, 414, 416, 420, 422, 424 и 151091 по КВС
на с. Българска поляна; отдел 29, подотдели „ж“,
„л“, „м“, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по ЛУП от 2005 г. на
ДГС – Свиленград, които са част от имоти 165,
201, 202, 225 и 400 по КВС на с. Костур, община
Свиленград. Имотите са частна държавна собственост с площ 1074,26 дка.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на Двукамерен долмен в
местността Мангъра, разположен в поземлени
имоти 433, 430 и 211006 по КВС на с. Българска
поляна, община Тополовград, област Хасково, във
връзка с предоставяне на статут на недвижима
културна ценност.
1.1.2.2. Tериторията на охранителната зона
на недви ж имата култ у рна ценност съгласно
предложение на НИНКН за режими за опазване
на Двукамерен долмен в местността Мангъра,
разположен в поземлени имоти 433, 430 и 211006
по КВС на с. Българска поляна, община Тополовград, област Хасково, във връзка с предоставяне
на статут на недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-19
от 24 юни 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-147 от 11.04.2014 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 3 на протокол № 49 от
29.04.2014 г. и потвърдено в т. 9.25 на протокол № 50
от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Определям режими за опазване на обект
„Двукамерен долмен“ в местността Мангъра,
разположен в поземлен имот 151002 по КВС на
с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково,
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с класификация единична археологическа недвижима културна ценност и категория „национално
значение“ (ДВ, бр. 41 от 1976 г.), както следва:
1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е описан с полигон от 5 точки
(3 до 7) с координати:
3:
X = 4586123.9484
У = 9487506.5642
4:
Х = 4586179.7823
У = 9487464.3620
5:
X = 4586247.8750
У = 9487557.5942
6:
Х = 4586297.6598
У = 9487644.2179
7:
Х = 4586245.9790
У = 9487678.6151
1.1.1. Граници на недви ж имата к улт у рна
ценност:
– от юг – от т. 3 по землищната граница със
с. Костур до т. 7;
– от север – от т. 6 до т. 1;
– от изток – от т. 7 до т. 6 по землищната
граница със с. Хлябово;
– от запад – от т. 3 до т. 4.
1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва части от подотдел „б“ на отдел
151 по ЛУП от 1993 г. на ДЛС – Тополовград,
който е част от имот 151002 по КВС на с. Хлябово, с площ 13,96 дка.
1.1.3. Териториалният обхват на охранителната
зона на недвижимата културна ценност е описан
с полигон от 4 точки (8 до 11) с координати:
8:
X = 4585492.8910
У = 9486917.0713
9:
Х = 4585475.4943
У = 9486927.5846
10: X = 4586286.5152
У = 9488137.5714
11: Х = 4586292.2308
У = 4586292.2308
1.1.4. Граници на охранителната зона на недвижимата културна ценност:
– от юг – по югозападната граница на подотдел „л“ и по южните граници на подотдел „ж“
на отдел 29;
– от север – по южните граници на имоти 418
(път) и 428 (път), по южната граница на имот 412
(път) до пресичането є със западната граница на
отдел 151, подотдел „б“, по западната и северните
граници на отдел 151, подотдел „б“, по северната
граница на отдел 151, подотдел „д“;
– от изток – по източните граници на подотдели „д“ и „е“ на отдел 151 до т. 11, от т. 11 до
т. 10, от т. 10 по източните граници на подотдели
„м“ и „л“ на отдел 29;
– от запад – от т. 9 до т. 8, от т. 8 по източната граница на имот 418 (път) по КВС на
с. Българска поляна.
1.1.5. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните граници на
недвижимата културна ценност, включва територии от землищата на с. Хлябово и с. Българска поляна, община Тополовград, и с. Костур,
община Свиленград: отдел 151, подотдел 2, „а“,
„б“, „д“, „е“, „ж“ и „з“, отдел 150, подотдели
1, 2, 3, 4, „б“, „в“ и „г“ по ЛУП от 1993 г. на
ДЛС – Тополовград, които съответстват на имоти
23, 33, 151002, 31, 32, 434, 435, 443, 444, 450 и 451
по КВС на с. Хлябово, на имоти 211030, 211006,
211005, 211008, 430, 433, 413, 414, 416, 420, 422, 424
и 151091 по КВС на с. Българска поляна; отдел
29, подотдели „ж“, „л“, „м“, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по
ЛУП от 2005 г. на ДГС – Свиленград, които са
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част от имоти 165, 201, 202, 225 и 400 по КВС
на с. Костур, община Свиленград. Имотите са
частна държавна собственост с площ 1074,26 дка.
1.2. Предписания за опазване на:
1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на Двукамерен долмен в
местността Мангъра, разположен в поземлен
имот 151002 по КВС на с. Хлябово, община
Тополовг ра д, област Хасково, във връзка с
предоставяне на статут на недвижима културна
ценност.
1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване
на Двукамерен долмен в местността Мангъра,
разположен в поземлен имот 151002 по КВС
на с. Х л ябово, община Тополовград, област
Хасково, във връзка с предоставяне на статут
на недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване по т. 1.2 се съхраняват в Националния документален архивен
фонд на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез публичния регистър по чл. 60
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

5350

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-20
от 24 юни 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-147 от 11.04.2014 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 4 на протокол № 49 от
29.04.2014 г. и потвърдено в т. 9.26 на протокол № 50
от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Определям режими за опазване на Двукамерен долмен в местността Начови чеири край
с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково,
с класификация единична археологическа недвижима културна ценност и с категория „национално
значение“ (ДВ, бр. 41 от 1976 г.), както следва:
1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е описан с полигон от 10 точки
(1 до 10) с координати:
1:
X = 4591488.1362
У = 9483709.0669
2:
Х = 4591482.8999
У = 9483715.8999
3:
X = 4591460.1001
У = 9483713.5000
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4:
Х = 4591474.6001
У = 9483737.2000
5:
X = 4591476.6001
У = 9483768.7000
6:
X = 4591464.3999
У = 9483786.3000
7:
X = 4591471.2002
У = 9483808.0000
8:
X = 4591511.5000
У = 9483839.6001
9:
X = 4591554.7251
У = 9483828.5720
10: X = 4591506.7251
У = 9483742.4290
1.1.1. Граници на недви ж имата к улт у рна
ценност:
– от юг – по южните граници на имот 101060;
– от север – по северната граница на имот
101060;
– от изток – по източната граница на имот
101060;
– от запад – по западната граница на имот
101060.
1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва имот 101060 по КВС на с. Хлябово с площ 6 дка.
1.1.3. Граници на охранителната зона на недвижимата културна ценност:
– от юг – по южните граници на имоти 101040
и 101039;
– от север – по северните граници на имоти
101059, 101024, по северните и източните граници
на имот 101058 и по северната граница на имот
101017;
– от изток – по източната граница на имот
101017, по източната и южната граница на имот
101018, по източната и южната граница на имот
101022, по северните и източните граници на
имот 101040;
– от запад – по западните граници на имоти
101039 и 101059.
1.1.4. Териториалният обхват на охранителната
зона, определен с описаните граници на недвижимата културна ценност, включва имоти 101058,
101024, 101059, 101039, 101040, 101022, 101018 и
101017 по КВС на с. Хлябово. Имотите са частна
общинска собственост с площ 26,6 дка.
1.2. Предписания за опазване на:
1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на Двукамерен долмен в
местността Начови чеири край с. Хлябово, община Тополовград, област Хасково, във връзка с
предоставяне на статут на недвижима културна
ценност.
1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
Двукамерен долмен в местността Начови чеири
край с. Хлябово, община Тополовград, област
Хасково, във връзка с предоставяне на статут на
недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
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наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

5351

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-21
от 24 юни 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-147 от 11.04.2014 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 5 на протокол № 49 от
29.04.2014 г. и потвърдено в т. 9.27 на протокол № 50
от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Определям режими за опазване на Двукамерен долмен в местността Гайдарова пещера
край с. Хлябово, община Тополовград, област
Хасково, с класификация единична археологическа недвижима културна ценност и с категория
„национално значение“ (ДВ, бр. 41 от 1976 г.),
както следва:
1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е описан с полигон от 7 точки
(1 до 7) с координати:
1:
X = 4590977.6001
У = 9484584.3999
2:
Х = 4590950.3999
У = 9484584.8999
3:
X = 4590946.0000
У = 9484640.1001
4:
Х = 4590932.0000
У = 9484693.8999
5:
X = 4590967.2002
У = 9484713.7002
6:
X = 4591036.7998
У = 9484634.2002
7:
X = 4591012.0000
У = 9484633.7998
1.1.1. Граници на недви ж имата к улт у рна
ценност:
– от юг – по южната граница на имот 148027;
– от север – по югозападната граница на
имот 148020;
– от изток – по източната граница на имот
148027;
– от запад – по западната и северната граница на имот 148027 до т. 20 , която е северният
ъгъл на имот 148027, от т. 20 до т. 21 (по приложението към протокола на междуведомствената
комисия от 20.09.2013 г., назначена в изпълнение
на заповеди № РД-9К-126 от 5.09.2013 г. и № РД9К-131 от 16.09.2013 г.), която е западният ъгъл
на имот 148020.
1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва имоти 148027, 148026 и част
от имот 148011 по КВС на с. Хлябово, с площ
7,07 дка.
1.1.3. Граници на охранителната зона на недвижимата културна ценност:
– от юг – по южната граница на имот 148011;
– от север – по североизточните граници на
имот 148011;

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

– от изток – по източните граници на имот
148011 и по североизточните и югоизточните
граници на имоти 148020, 148021 и 148023;
– от запад – по западните граници на имот
148011.
1.1.4. Териториалният обхват на охранителната
зона, определен с описаните граници на недвижимата културна ценност, включва имоти 148011,
148020, 148021, 148023, 148032, 148031, 148025 и
128028 по КВС на с. Хлябово. Имотите са частна
общинска собственост с площ 130,72 дка.
1.2. Предписания за опазване на:
1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на Двукамерен долмен в
местността Гайдарова пещера край с. Хлябово,
община Тополовград, област Хасково, във връзка
с предоставяне на статут на недвижима културна
ценност;
1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
Двукамерен долмен в местността Гайдарова
пещера край с. Хлябово, община Тополовград,
област Хасково, във връзка с предоставяне на
статут на недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

5352

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-22
от 24 юни 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-147 от 11.04.2014 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 6 на протокол № 49 от
29.04.2014 г. и потвърдено в т. 9.28 на протокол № 50
от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД-9К-150
от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-9К-176 от
21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Определям режими за опазване на Двукамерен долмен в местността Славова кория край
с. Българска поляна, община Тополовград, област
Хасково, с класификация единична археологическа недвижима културна ценност и с категория
„национално значение“ (ДВ, бр. 41 от 1976 г.),
както следва:
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1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е описан с полигон от 7 точки
(1 до 7) с координати:
1:
X = 4587917.5000
У = 9484790.7998
2:
Х = 4587878.3000
У = 9484795.3999
3:
X = 4587875.2000
У = 9484818.7998
4:
Х = 4587880.1001
У = 9484852.0000
5:
X = 4587882.7000
У = 9484871.3999
6:
X = 4587889.2002
У = 9484917.4889
7:
X = 4587939.2000
У = 9484917.6001
1.1.1. Граници на недви ж имата к улт у рна
ценност:
– от юг – по северните граници на имоти
143003, 143007, 143008 и 143009;
– от север – от североизточния ъгъл на имот
143001 до т. 22 (по приложението към протокола
на междуведомствената комисия от 20.09.2013 г.,
назначена в изпълнение на заповеди № РД-9К-126
от 5.09.2013 г. и № РД-9К-131 от 16.09.2013 г.);
– от изток – от т. 22 до североизточния ъгъл
на имот 143009;
– от запад – по източната граница на имот
143001.
1.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва част от имот 132023 по КВС
на с. Българска поляна с площ 5,897 дка.
1.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
– от юг – по южните граници на имоти
143003, 143007, 143008, 143009 и 143010;
– от север – по северните граници на имот
132023;
– от изток – по източната граница на имот
143010 и по южната и източната граница на
имот 132023;
– от запад – по западните граници на имоти
132023 и 143003.
1.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните граници на
недвижимата културна ценност, включва имоти
132023, 143003, 143001, 143002, 143007, 143008,
143009 и 143010 по КВС на с. Българска поляна.
Имотите са публична общинска собственост с
площ 139,59 дка.
1.2. Предписания за опазване на:
1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на Двукамерен долмен в
местността Славова кория край с. Българска
поляна, община Тополовград, област Хасково,
във връзка с предоставяне на статут на недвижима културна ценност.
1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
Двукамерен долмен в местността Славова кория
край с. Българска поляна, община Тополовград,
област Хасково, във връзка с предоставяне на
статут на недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
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на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

5353

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-23
от 24 юни 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 3
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-147 от 11.04.2014 г. и становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 7 на протокол № 49 от
29.04.2014 г. и потвърдено в т. 9.29 на протокол
№ 50 от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД9К-150 от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-9К-176
от 21.12.2013 г. и Заповед РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Определям режими за опазване на Двукамерен долмен в местността Капаклийка край
с. Сакарци, община Тополовград, област Хасково,
с класификация единична археологическа недвижима културна ценност и с категория „национално
значение“ (ДВ, бр. 41 от 1976 г.), както следва:
1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1. Границите на територията на недвижимата културна ценност са описани с полигон от
7 точки (1 до 7) с координати:
1:
X = 4588838.8730
У = 9488580.6304
2:
Х = 4588796.1109
У = 9488585.9348
3:
X = 4588768.8299
У = 9488602.8326
4:
Х = 4588815.6122
У = 9488689.4666
5:
X = 4588853.4264
У = 9488672.1607
6:
X = 4588869.1514
У = 9488644.9242
7:
X = 4588866.9305
У = 9488606.8494
1.1.2. Граници на недви ж имата к улт у рна
ценност:
– от юг – от т. 1 до т. 7;
– от север – от т. 3 до т. 5;
– от изток – от т. 5 до т. 7;
– от запад – от т. 1 до т. 3.
1.1.3. Териториалният обхват, определен с
описаните граници на недвижимата културна
ценност, включва части от подотдели 8 и „е“ на
отдел 179 и части от подотдели 8 и „д“ на отдел
180 по ЛУП на ДЛС – Тополовград, от 1993 г.,
които са част от имоти 100019, 48, 179097 и 122
по КВС на с. Сакарци, с площ 7,12 дка.
1.1.4. Границите на територията на охранителната зона на недвижимата културна ценност
са описани с полигон от 6 точки (1.1 до 1.6) с
координати:
1.1: X = 4588898.6898
У = 9488431.0982
1.2: Х = 4588636.0675
У = 9488567.4366
1.3: X = 4588772.1028
У = 9488819.3541
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1.4: Х = 4588928.7598
У = 9488761.7219
1.5: X = 4589018.1890
У = 9488732.6250
1.6: X = 4589019.7500
У = 9488699.7820
1.1.5. Граници на охранителната зона на недвижимата културна ценност:
– от юг – от т. 1.1 до т. 1.6;
– от север – от т. 1.2 до т. 1.3, от т. 1.3 по северната граница на отдел 179, подотдел 8 до т. 1.4;
– от изток – от т. 1.4 по източната граница на
отдел 179, подотдел 8 до т. 1.5, от т. 1.5 до т. 1.6;
– от запад – от т. 1.1 до т. 1.2.
1.1.6. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните граници на
недвижимата културна ценност, включва части
от подотдели „е“, „ж“, 8 и 6 на отдел 179 и части
от подотдели „д“ и 8 на отдел 180 по ЛУП от
1993 г. на ДЛС – Тополовград, които са част от
имоти 100019, 48, 179097 и 122 по КВС на с. Сакарци. Имотите са частна държавна собственост
с площ 73,26 дка.
1.2. Предписания за опазване на:
1.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за
режими за опазване на Двукамерен долмен в
местността Капаклийка край с. Сакарци, община Тополовград, област Хасково, във връзка с
предоставяне на статут на недвижима културна
ценност.
1.2.2. Tериторията на охранителната зона на
недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН за режими за опазване на
Двукамерен долмен в местността Капаклийка
край с. Сакарци, община Тополовград, област
Хасково, във връзка с предоставяне на статут на
недвижима културна ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
публичния регистър по чл. 60 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

5354

Министър:
В. Рашидов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-24
от 1 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-148 от 11.04.2014 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 48 от
28.04.2014 г. и потвърдено в т. 9.18 на протокол
№ 50 от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД9К-150 от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-
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9К-176 от 21.12.2013 г. и Заповед № РД-09-742 от
5.09.2014 г. на министъра на културата, писмо с
вх. № 04-05-240 от 15.06.2015 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството и
писмо с вх. № 04-08-36 от 29.05.2015 г. на Министерството на околната среда и водите нареждам:
1. Променям статута на археологическите
недвижими културни ценности „Римски град Рациария“, м. Калето, Турската махала, и „Римски
некропол“, м. Парлога и м. Какармик, с. Арчар,
община Димово, област Видин, с категория
„национално значение“ (ДВ, бр. 41 от 1965 г.),
както следва:
1.1. Римски град Рациария и римски некропол, м. Калето, с. Арчар, община Димово, област
Видин, с класификация групова археологическа
недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.2. Променям режимите за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – по южните граници на квартали 5,
12, 6, 9 и 18 и оттам на запад по южните граници
на поземлен имот (ПИ) № 28.11, 28.14, 28.19 и 28.18;
– от север – по северните граници на ПИ
0.81, 0.502 – път, от землището на с. Арчар, по
северната граница на ПИ № 0.175, по северните
регулационни граници на Турската махала на
с. Арчар, отговарящи на северните граници на
квартали 1, 3 и 4;
– от изток – източните граници на квартали
4 и 5 от Турската махала на с. Арчар;
– от запад – по западните граници на ПИ
№ 28.12, 28.14, 0.280 – път, и 0.271 – път, от землището на с. Арчар.
1.2.1.2. Териториалният обхват, определен с
описаните в т. 1.2.1.1 граници на недвижимата
културна ценност, включва поземлени имоти
от землището на с. Арчар, община Димово, с
ЕКАТТЕ 00672: част от 0.502 – път, 0.272 – път,
0.174, 0.81, 0.175, 0.182, 0.184, ПИ № 186.1, 186.2,
186.3, 0.230, 0.280 – път, 28.11, 28.14, 28.15, 28.19,
28.18, част от 0.240 – път, както и квартали от
КРП на с. Арчар: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 18,
с площ 595,7 дка.
1.2.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
– от юг – по южните граници на масиви 343,
341 и 342, по южните граници на ПИ № 0.505 и
0.114, по южната граница на масив 43, по западната граница на масив 45, по западната и южната
граница на 47 и по южните граници на масиви
58, 50, 51, 54, 55 и 56;
– от север – река Дунав;
– от запад – западната граница от подотдел
„д“, по западната граница на масив 501, по западните граници на ПИ № 502.6 и 502.5, по западната
граница на ПИ № 570.2 – горски фонд, оттам до
северозападния ъгъл на масив 515, по западната
граница на 515, по северната граница на 517, до
северозападния ъгъл на ПИ № 517.32, по западната
граница на ПИ № 517.32, по западната и южната
граница на ПИ № 517.27, по северната граница на
ПИ № 517.17, по северната и западната граница
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на ПИ № 517.16, по северните граници на ПИ
№ 521.1, 521.2 и 521.3, по северната и западната
граница на масив 525, по западните граници на
масиви 528 и 26, по южните граници на ПИ № 26.7,
26.6, 26.5 и по западната граница на ПИ № 343.1.
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона, определен с описаните в т. 1.2.1.3
граници, включва поземлени имоти от землището
на с. Арчар, както следва: масиви 341, 342, 343,
26, 27, 528, 25, 90, 80, 520, 523, 524, 521, 525, 518,
част от 515, част от 516, част от 517, 504, 505, 512,
513, 506, 511, 501, 507, 508, 509, 510, 604, горски
фонд ПИ № 570.6, 570.3, част от 570.5, 570.4, 570.2,
0.150, 0.21, част от 0.19, 0.354 дига 0.335, 0.348 и
масиви от м. Бабуя от 31 до 48, от 50 до 56 и 58,
ПИ № 0.376 – могила, 0.114 – дига, 0.505 и 0.613
и квартали от КРП на с. Арчар 4, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16 и 17. Забележка: Кварталите с № 4 и 12
не се дублират с кварталите със същите номера,
посочени в обхвата на недвижимата културна
ценност, защото там те принадлежат на Турската
махала на с. Арчар. Площта на охранителната
зона е 5823,1 дка.
1.2.1.5. Граници на зона под наблюдение на
недвижимата културна ценност:
– от юг – южните граници на квартали от
34 до 41;
– от север – южната граница на охранителната зона;
– от изток – източните граници на квартали
28, 32 и 34 от КРП на с. Арчар;
– от запад – западната граница на кв 41.
1.2.1.6. Териториалният обхват, определен с
описаните в т. 1.2.1.5 граници на недвижимата
културна ценност, включва ПИ от землището на
с. Арчар, както следва: 0.299, 0.352 – река Арчарска, част от 0.356 – река, и квартали от КРП на
с. Арчар от 19 до 28 и от 32 до 41.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Tериторията на недвижимата културна
ценност съгласно предложение на НИНКН за актуализиране на режимите за опазване на Римски
град Рациария и римски некропол, м. Калето,
с. Арчар, община Димово, област Видин, отразени
в протокол на междуведомствената комисия от
2.12.2013 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-164
от 29.11.2013 г. на министъра на културата.
1.2.2.2. Tериторията на охранителната зона
на недви ж имата култ у рна ценност съгласно
предложение на НИНКН за актуализиране на
режимите за опазване на Римски град Рациария
и римски некропол, м. Калето, с. Арчар, община
Димово, област Видин, отразени в протокола на
междуведомствена комисия от 2.12.2013 г. в изпълнение на Заповед № РД-9К-164 от 29.11.2013 г.
на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1 и на границите
на охранителните му зони, картният материал и
предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съхраняват
в Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
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наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез
регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

5355

За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-25
от 1 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1, т. 2
и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с вх. № 33-00-148 от 11.04.2014 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 4 на протокол № 48 от
28.04.2014 г. и потвърдено в т. 9.20 на протокол
№ 50 от 16.09.2014 г., назначен със Заповед № РД9К-150 от 1.11.2013 г., изм. със Заповед № РД-9К-176
от 21.12.2013 г. и Заповед РД-09-742 от 5.09.2014 г.
на министъра на културата, писмо с вх. № 04-05240 от 15.06.2015 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и писмо с
вх. № 04-08-36 от 29.05.2015 г. на Министерството
на околната среда и водите нареждам:
1. Променям статута на архитектурно-строителна недвижима културна ценност на обект
„Античен град и средновековно селище Ятрус“,
м. Градището, с. Кривина, община Ценово, област
Русе (ДВ, бр. 57 от 1968 г.), както следва:
1.1. Късноримска крепост и средновековно
селище Ятрус, м. Градището, с. Кривина, община
Ценово, област Русе, с класификация групова
археологическа недвижима културна ценност и
с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
– от юг – южната граница на поземлен имот
(ПИ) № 19 от масив 0, ЕКАТТЕ 39788;
– от север – част от северната външна регулационна линия на с. Кривина в обхвата на кв. 56 до
пресичането є със северозападния ъгъл на кв. 55
по регулационния план на с. Кривина;
– от изток – по западните граници на кв. 55
и кв. 58 по регулационния план на с. Кривина
до пресичането с външната регулационна линия
на с. Кривина;
– от запад – по западната граница на ПИ
№ 19 и по част от западната външна регулационна
линия на с. Кривина.
1.2.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.2.1.1 граници на недвижимата културна ценност, включва територията на поземлените
имоти с ЕКАТТЕ 39788 и кв. 56 – ПИ № 19 от
масив 0, по регулационния план на с. Кривина
и части от прилежащите улици Хаджи Димитър
и Енчо Енчев, с площ 36,57 дка.
1.2.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
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– от юг – част от северната граница на ПИ
№ 13, 14, 15 и 20 от масив 50 и оттам по права
линия до реката;
– от север – северната граница на ПИ № 17
и северната граница на кв. 55 по регулационния
план на с. Кривина;
– от изток – по източните граници на кв. 55
и 58 по регулационния план на с. Кривина до
пресичането с границите на урбанизираната
територия;
– от запад – западната граница на ПИ № 17
от масив 0.
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона, описан в посочените в т. 1.2.1.3
граници, включва: част от ПИ № 17 от масив
0, кв. 55 и кв. 58 по регулационния план на
с. Кривина. Площта е 41,16 дка извън регулация
и 37,97 дка в регулация.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Tериторията на недвижимата културна ценност съгласно предложение на НИНКН
за актуализиране на режимите за опазване на
Късноримска крепост и средновековно селище Ятрус, м. Градището, с. Кривина, община
Ценово, област Русе, отразени в протокола на
междуведомствената комисия от 9.12.2013 г. в
изпълнение на Заповед № РД-9К-167 от 4.12.2013 г.
на министъра на културата.
1.2.2.2. Tериторията на охранителната зона
на недви ж имата култ у рна ценност съгласно
предложение на НИНКН за актуализиране на
режимите за опазване на Късноримска крепост
и средновековно селище Ятрус, м. Градището,
с. Кривина, община Ценово, област Русе, отразени в протокола на междуведомствената комисия
от 9.12.2013 г. в изпълнение на Заповед № РД9К-167 от 4.12.2013 г. на министъра на културата.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границите на обекта по т. 1.1 и на границите
на охранителната му зона, картният материал
и предписанията за опазване по т. 1.2.2 се съхраняват в Националния документален архивен
фонд на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

5356

За министър:
Б. Банов

ЗАПОВЕД № РД-9Р-34
от 17 август 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН), предложение на директора
на НИНКН въз основа на протокол от междуведомствена комисия, назначена със Заповед
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№ РД-9К-192 от 17.10.2012 г. на министъра на
културата, становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено в т. 2
на протокол № 36 от 29.01.2013 г., назначен със
Заповед № РД-9К-44 от 14.02.2012 г. и изм. със
Заповед № РД-9К-171 от 11.09.2012 г. и Заповед
№ РД-9К-182 от 2.10.2012 г. на министъра на културата, и писмо с вх. № 04-05-332 от 14.08.2015 г.
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството нареждам:
1. В границите на „Ранно средновековен град
Плиска“, археологически резерват съгласно т. 3
от приложение към чл. 50, ал. 3 ЗКН, територия,
определена с Постановление № 161 на Министерския съвет от 5 август 1958 г. (публикувано
във в-к „Извести я“, бр. 70 от 1958 г.) т. 127
„Национален археологически резерват Плиска“
от „Списък на археологическите паметници в
Шуменски окръг“ (ДВ, бр. 46 от 1970 г.) и чл. 2,
т. 1 от Наредба № 22 за опазване на историкоархеологическите резервати „Плиска“, „Преслав“
и „Мадара“ (ДВ, бр. 14 от 1981 г.) предоставям
статут на „Вътрешен град на Плиска“ с манастир
„Голямата базилика“ и „Средновековен каменен
път“ с класификация на групова археологическа
недвижима културна ценност, с категория „национално значение“ и със следния териториален
обхват на частта от резерватната територия,
обособяваща недвижимата културна ценност:
1.1. Териториален обхват на груповата археологическа недвижима културна ценност „Вътрешен град на Плиска“ с манастир „Голямата
базилика“ и „Средновековен каменен път“:
1.1.1. Граници на недви ж имата к улт у рна
ценност:
– от юг – южните граници на имоти 000017
и 000016 от землището на гр. Плиска;
– от север – по северната граница на имот
000024 по западната и северната граница на имот
000194 от землището на с. Стоян Михайловски и
по северните граници на имоти 000002, 000004,
000003 и 000001 от землището на гр. Плиска;
– от изток – източната и северната граница
на имот 000121 от землището на с. Стоян Михайловски, по границите на имот 000009 и по
източната граница на имот 000008 (асфалтов
път) от землището на гр. Плиска;
– от запад – западната граница на имот 000001
от землището на гр. Плиска.
1.1.2. Териториалният обхват, описан в посочените в т. 1.1.1 граници, включва имоти от
землището на с. Стоян Михайловски, община
Нови пазар, и от землището на гр. Плиска,
община Каспичан, с площ 702,636 дка, както
следва:
– с. Стоян Михайловски – имоти с номера
000120 (манастир „Голямата базилика“), част от
000024 (селскостопански път), 000194 (селскостопански път), 000122 (асфалтов път и средновековен каменен път) и 000121 (селскостопански
път) по КВС;
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– гр. Плиска – имоти с номера 013001 (Вът решен г ра д), 0 0 0 0 02 (полск и п ът), 0 0 0 0 04
(селскостопански път), 000003, 000001, 000017
(селскостопански път), 000018, 000016, 000015,
част от 000008 (асфалтов път), 000006 (селскостопански път), 000007, 000010, 000009 (гражданска
сграда № 32) и 000031 по КВС.
1.2 Предписания за опазване на територията на груповата археологическа недвижима
културна ценност „Вътрешен град на Плиска“
с манастир „Голямата базилика“ и „Средновековен каменен път“:
Определя се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация и
експониране.
Забранява се обработката на земята и всякакъв вид строителство, несвързано с консервационно-реставрационните работи и социализацията
на археологическите недвижими културни ценности, като се допуска такова за осигуряване
на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, алеи, погледни площадки,
площадки за почивка, пейки и експозиционни
информационни табла. Допуска се ремонт и
реконструкция на приемно-информационната
сграда пред Източната порта на Плиска. Археологически непроучените терени и тези, засипани
след проучване, се затревяват.
Допуска се изграж дане на инфраструктура – електрозахранване, художествено и алейно
осветление, водопровод, канал след провеждане
на археологическо проучване на терените, които
ще бъдат засегнати.
Цитираните дейности се съгласуват с Министерството на култу рата на основание на
чл. 84 ЗКН.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта
по т. 1 и картният материал се съхраняват в
Националния документален архивен фонд на
Националния институт за недвижимо културно
наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
В. Рашидов
5510

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-572
от 6 август 2015 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии и чл. 22, ал. 2
от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии утвърждавам
плановете за управление на резерват „Горната

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Кория“, резерват „Чупрене“ и поддържан резерват „Ибиша“.
Екземпляри от плана за управление на резерват „Горната Кория“, резерват „Чупрене“ и
поддържан резерват „Ибиша“ да се предоставят
на съответните регионални и местни органи за
сведение, изпълнение и контрол.

5396

Министър:
Ив. Василева

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 221
от 23 април 2015 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ на Столичната община е постъпило
заявление с вх. № ГР-94-00-127 от 2008 г. от
Емил Любомиров Михайлов и Росица Кръстева
Михайлова за даване на съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение на действащ
ПРЗ – за поземлен имот пл. № 1190, намиращ
се в кв. 5, УПИ III-1196, 1197, УПИ IV – „За
обществено обслужване и озеленяване“, и улица,
м. НПЗ „Орион и съседни жилищни квартали“,
район „Връбница“.
С писмо № ГР-94-00-127 от 27.10.2008 г. на
главния архитект на Столичната община е допусната устройствена процедура в обхвата на
мотивираното предложение, за което са уведомени заявителите и район „Връбница“.
С ъ с з а я в л е н и е № Г Р-9 4 - 0 0 -1 2 7/2 0 0 8 о т
13.05.2009 г. е представен проект в съответствие
с даденото допускане. Проектът е изпратен в
район „Връбница“ за съобщаване на основание
чл. 128, ал. 3 ЗУТ с писмо № ГР-94-00-127/2008
от 18.06.2009 г.
С проекта за изменение на план за регулация се предвижда изменение на: УПИ II-1183,
1192, 1193, III-1196, 1197 от кв. 5 и обособяване
на нови УПИ II-1183, 1192, 1193, III-1196, 1197,
ХI-1190 – „За магазини, офиси и ЖС“, XII – „За
КОО“; изменение на УПИ ������������������
IV����������������
– „За ���������
OO ������
и озеленяване“ от кв. 6; улици по о.т. 25-24а-24б24в-24г-23б-23а; по о.т. 23б-23в-23г; отпадане на
улица по о.т. 23а-24-25.
С плана за изменение на застроителния план
в новообразуваните УПИ III и XI се ситуират
четириетажни, свободностоящи сгради на пълни
отстояния от регулационните граници, в УПИ
II и XV – свързано четириетажно застрояване.
Постъпили са искания за изменение на ПУП
чрез район „Връбница“ под № ГР-08-20-7 от
14.01.2010 г., молба от Димитър Антов Донков
№ ГР-08-20-7 от 26.02.2010 г. и възражение чрез
СО от Георги Игнатов Георгиев № ГР-94-00127/2008 от 8.03.2010 г.
С писмо № ГР-94-00-127/2008 от 11.03.2010 г.
заявителят е уведомен за необходимостта от изпълнение на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и представяне
на съгласувателни писма с експлоатационните
дружества.
С писмо № АГ-6602-1111-/12 от 19.05.2010 г.
район „Връбница“ информира, че в законоустановения срок са постъпили 3 възражения.
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На 15.04.2010 г. отдел „Правен“ дава становище
във връзка с образувано дело а.х. № 3222/2004 г.
на СГС.
С молба № ГР-94-00-127/2008 от 18.10.2010 г.
заявителят представя съдебно удостоверение
№ АХД 3222/2004 г., IIIб състав, от 28.09.2010 г.
и на 14.04.2011 г. отдел „Правен“ изразява становище за продължаване на административното
производство по изменение на действащ ПУП.
По повод жалба с вх. № ГР-94- 00 -245 от
28.10.2010 г. жалбоподателите са информирани
за хода на административното производство по
преписка № ГР-94-00-127/2008 с писмо № ГР-9400-245 от 7.12.2010 г.
С писмо № ГР-94-00-127/2008 от 1.06.2011 г.
заявителят е уведомен за необходимостта от
изпълнение на условията в писма от 27.10.2008 г.
и от 11.03.2010 г.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-58 от 5.07.2011 г., т. 17. Взето е решение по
постъпилите възражения. Направено е служебно
предложение, за което заявителят е уведомен с
писмо № ГР-94-00-127/2008 от 12.07.2011 г.
Във връзка с одобрената кадастрална карта на
територията допълнително с писмо № ГР-94-00127/2008 от 27.09.2011 г. собственикът е уведомен
за необходимостта проектът да се преработи
съобразно същата. Да се представят скици от
АГКК и по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
С писмо № ГР-94-00-127/2008 от 24.11.2011 г.
собственикът на ПИ 1192 допълнително представя
документи за собственост, скица по чл. 16, ал. 3
ЗКИР и скица от АГКК.
П о п о в о д п и с м о № Г Р - 9 4 - 0 0 -1 2 7/ 2 0 0 8
от 19.12.2012 г. заявителят е получил исканите
материали по преписката с писмо № ГР-94-00127/2008 от 7.01.2013 г.
С ъ с з а я в л е н и е № Г Р-9 4 - 0 0 -1 2 7/2 0 0 8 о т
12.02.2014 г. собственикът на ПИ с идентификатор 68134.2820.1196 е поискал прекратяване на
административното производство по одобряване
на ИПРЗ.
С писма № ГР-94-00-127/2008 от 26.05.2014 г. и
от 30.06.2014 г. заинтересованите са уведомени с
обратна разписка за изпълнение на изискванията,
поставени в писмо от 27.01.2011 г.
Доп ъ л н и т ел но с п исмо № Г Р-94 - 0 0 -127/
2008 от 17.06.2014 г. собственикът на ПИ с идентификатор 68134.2820.1190 представя документи,
удостоверяващи промяна на собственост.
Преработеният проект съобразно решението
на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-58 от 5.07.2011 г.,
т. 17, е представен с писмо № ГР-94-00-127/2008
от 3.07.2014 г. и обявен на основание чл. 128,
а л. 2 във връ зка с а л. 3 и 10 ЗУ Т и § 124
ПЗРЗИДЗУТ – 10.07.2014 г.
В НАГ постъпва възражение № ГР-94-00127/2008 от 2.09.2014 г.
С писмо № ГР-94-00-127/2008 от 10.10.2014 г.
и № ГР-94-00-127/2008 от 14.10.2014 г., постъпило в НАГ чрез СО район „Връбница“, изпраща
Заповед № РД-09-221 от 3.10.2014 г. на кмета на
район „Връбница“ за представяне и обществено
обсъждане на проекта за ИПРЗ.
С писмо № ГР-94-00-127-[3]/2008 от 27.11.2014 г.
район „Връбница“ информира за проведена проце-
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дура по съобщаването, общественото обсъждане
на проекта и постъпилите възражения и искания
по проекта.
Допълнително заинтересованите са информирани отново за необходимостта от представяне
на съгласувателни писма с експлоатиращите
дружества и изпълнение на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което е изпълнено, като са представени на
15.01.2015 г. съгласувателни писма със „Софийска
вода“ – АД, от 01.2015 г., с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 12.2014 г. и експертна оценка
по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, съгласувана с дирекция
„Зелена система“ – 29.06.2010 г.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-4 от 20.01.2015 г., т. 9. Взето е
решение по постъпилите възражения и е направено служебно предложение, за което заявителят е информиран с писмо № ГР-94-00-127-[5]/
2008 от 6.02.2014 г.
Коригираните проекти съобразно решението
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-4 от 20.01.2015 г.,
т. 9, за ИПРЗ на м. НПЗ „Орион и съседни жилищни квартали“, кв. 5, УПИ II-1183, 1193 – „За
ОО“, �������������������������������������������
III����������������������������������������
-1196, 1197 – „За ОО“, XI-1190
�����������������
– �������
„За магазини, офиси и ЖС“, XII – „За ОО“, XIII – „За
ОО“, XV-1192 – „За ОО“; кв. 6, УПИ IV – „За ОО
и озеленяване“; улици по о.т. 25-24а-24б-24в-24г23б-23а; по о.т. 23б-23в-23г; отпадане на улица
по о.т. 23а-24-25, са представени на 18.02.2015 г.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Допускането за изработването на проекта с
писмо № ГР-94-00-127 от 27.10.2008 г. на главния
архитект на Столичната община е преди влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) на
26.11.2012 г., поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането е направено от заинтересувано лице
по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ съгласно представените
документи за собственост и скици.
Действащият подробен устройствен план за
местността е одобрен с Решение № 40 по протокол
№ 24 от 30.03.2001 г. на СОС, т.е. същият е одобрен
при действието на Закона за териториалното и
селищно устройство и актовете по прилагането
му. Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, т.е. създаването на кадастралната карта се явява и промяна
в устройствените условия, при които е одобрен
действащият план.
Горното се явява съществено изменение в
обществено-икономическите и устройствените
условия, при които е бил съставен планът, предвид което е налице основанието за одобряване
на плана на основание чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Според общия устройствен план на Столичната община имотите, предмет на плана, попадат
в „Зона за общественообслужващи дейности и
озеленяване в градския район“ (Оз1). Показателите в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите в приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 16.
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Планът за застрояване се одобрява при спазване
изискванията по чл. 31 във връзка с чл. 35 ЗУТ.
Предвиденото застрояване и конкретното
предназначение на имотите е допустимо в устройствена зона „Оз1“ съгласно т. 16 от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен върху кадастрална карта,
с което е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С проекта за план за регулация се обособяват
по имотни граници УПИ XI-1190 – „За магазини,
офиси и ЖС“, XV-1192 – „За ОО“, което води до
изменение на УПИ II и III.
Изменението на уличната регулация води до
изменение на УПИ IV – „За ОО и озеленяване“
от кв. 6 и обособяване на нови УПИ XII – „За
ОО“, и XIII – „За ОО“, в кв. 5.
Лицето (изходът) към улица на новообразуваните УПИ се осигурява по предвидената с плана
улична регулация, с което е спазен чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
С плана за регулация се предвижда отчуждаване на имот – частна собственост, поради което
и на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС компетентен да
одобри проекта за плана за регулация е Столичният общински съвет.
Изменението на действащия план за застрояване цели осигуряване на законосъобразно и
целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими
функции съгласно предвижданията на ОУП на СО.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в
закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване
на плана за регулация и застрояване с администрации, със специализираните контролни органи
и експлоатационни дружества. Проектът за ПУП
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129,
ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2, устройствена категория по т. 16 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 20.01.2015 г., т. 9, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на м. НПЗ „Орион и съседни жилищни квартали“, УПИ II-1183, 1192, 1193, III-1196,
1197 от кв. 5 и обособяване на нови УПИ II-1183,
1193 – „За ОО“, III-1196, 1197 – „За ОО“, XI1190 – „За магазини, офиси и ЖС“, ХII – „За ОО“,
XIII – „За ОО“; изменение на УПИ IV – „За ОО
и озеленяване“ от кв. 6; улици по о.т. 25-24а-24б24в-24г-23б-23а; по о.т. 23б-23в-23г; отпадане на
улица по о.т. 23а-24-23а по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
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2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване за м. НПЗ „Орион и съседни жилищни
квартали“, кв. 5, УПИ II, III, XI, XII, XIII; кв. 6
УПИ IV съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
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 „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.

5425

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 407
от 25 юни 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО е постъпило заявление с вх. № ГР94-Ю-26 от 2.07.2007 г. от Юлиян Симеонов
Симеонов като пълномощник на „София вилидж“ – АД, и собственици на имоти с пл. № 281,
344, 345, 376, 377, 412, 413 и 1302 с искане за даване
на съгласие за изработване на проект за ПРЗ за
имотите и имоти с № 346 и 4 за образуване на
нов УПИ I-281, 344, 345, 346, 376, 377, 412, 413,
1302, озеленяване в нов кв. 22а, нова задънена
улица, м. Сухата река, район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение в графичен вид, съгласувано от
собственика на имоти с № 346 и 4 от масив 13 по
КВС, както и за частите от полски пътища – публична общинска собственост – началник-сектор
„ОСЖН“ – район „Панчарево“, и от собственика
на имоти с № 281, 344, 345, 346, 376, 377, 412, 413
и 1302; заявление с вх. № 9401-136 от 25.06.2007 г.
до кмета на район „Панчарево“ от всички съсобственици за разрешаване изработването на проект
за ПРЗ; скици от дирекция „Софийски кадастър“
за имоти с № 1302, 376, 281, 377, 413, 345, 412, 344;
нотариален акт № 59 от 3.12.2004 г. за имоти с
№ 281, 344, 345, 376, 377, 412, 413 и 1302.
Изработването на проект за ПРЗ за имоти с
№ 281, 344, 345, 346, 412, 413, 377, 376 и 1302 е допуснато с разрешение № ГР-94-Ю-26 от 10.08.2007 г.
Със заявление с вх. № ГР-94-Ю-26 от 7.02.2008 г.
е внесен проект за ПРЗ за имоти с № 281, 344,
345, 346, 412, 413, 377, 376 и 1302 с обяснителна
записка за образуване на нов УПИ I-281, 344, 345,
346, 376, 377, 412, 413, 1302 и нова улица от о.т.
36м, о.т. 300 до о.т. 301 с предвидено застрояване.
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Към заявлението са приложени: договор за
присъединяване на обекти на потребители към
електроразпределителната мрежа с № ДПЕРМ
321 от 2.03.2006 г.; удостоверение по чл. 52, ал. 5
и § 4, ал. 1, т. 4 ПЗРЗКИР от дирекция „Софийски кадастър“ с изх. № 70-00-608 от 22.05.2006 г.
за 10 бр. комплектни трансформаторни постове;
удостоверение по чл. 52, ал. 5 и § 4, ал. 1, т. 4
ПЗРЗКИР от дирекция „Софийски кадастър“ с
изх. № 70-00-226 от 26.01.2006 г. за кабели 20 kV
за комплекс „Дупките“ от п/ст „Черни връх“ и от
МТП „Камбаните“; съгласие от СДВР – PC „ПАБ“
за разрешаване ползването на строеж: „Външно
ел. захранване с кабели 20 kV на 10 бр. нови КТП“;
разрешение за строеж № Б-128 от 8.12.2003 г. на
главния инженер на ДАГ за „Външно ел. захранване с кабели 20 kV
��������������������������������
�����������������������������
за комплекс „Дупките“; разрешение за строеж № 268 от 31.12.2003 г. на главния
архитект на район „Панчарево“ за 10 бр. КТП;
договор за присъединяване към ВиК системи
№ 237 от 31.08.2005 г.; становище на СРИОКОЗ
№ 71ПН от 8.02.2006 г. за държавна приемателна
комисия за строеж: „Водоснабдяване и канализация на с. Дупките – 2 – 50 еднофамилни къщи“;
сертификат за контрол от СРИОКОЗ за питейна
вода от централен водоизточник, водопроводна
мрежа за еднофамилни къщи м. Дупките – Сухата
река; становище изх. № ТУ-4039 от 7.07.2005 г. от
„Софийска вода“ – АД; съгласие от СДВР – РЗ
„ПАБ“ за разрешаване ползването на строеж:
„Инфраструктура – водопровод и канал на в.с.
Дупките-2“; удостоверение по чл. 52, ал. 5 и § 4,
ал. 1, т. 4 ПЗРЗКИР от дирекция „Софийски
кадастър“ с изх. № 70-00-608 от 22.05.2006 г. за
водопроводна и канализационна мрежа за селище „Дупките-2“; разрешение за строеж № 062 от
26.04.2001 г. на началник „УАГ“ за водопроводна
и канализационна мрежа.
През 2010 г. е внесен преработен проект върху
КВС с обяснителна записка за образуване на нови
УПИ I-10, 26, 12012, 12013, 12014, 12015, 12016,
12017, 13001, 13002, 13006, 13007, 13008, 13009,
13010, 13011, 13012, 13013, 13014, 13015, 13016, 13017,
13019, 13020, 13021, 15001, 15002, 15003, 15004, 60058,
УПИ II-13004 – „За укрепващо противосвлачищно
озеленяване“, и УПИ III-15023 – „За укрепващо
противосвлачищно озеленяване“, в нов кв. 22а,
нови УПИ ХI-35134 – „За обществено обслужване“,
и ХII-35134 – „За пречиствателно съоръжение“,
в кв. 28, нова улица – тупик, от о.т. 36м, о.т.
300, о.т. 301 до о.т. 302 с предвидено застрояване.
Представени са нотариални актове и скици от
ОСЗ – Панчарево, за имоти с № 13001, 13002,
13006, 13007, 13008, 13009, 13010, 13014, 060058,
015001, 15002, 15003, 15004, 013012, 013013, 013015,
013016, 013017.
Допълнително са приложени доказателства
за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ Разпределение
България“ от 30.08.2010 г.; със „Софиягаз“ – ЕАД,
с изх. № 1268 от 27.08.2010 г.; изходни данни от
„Софийска вода“ – АД, от м. 08.2010 г. и съгласуван проект; експертна оценка на съществуващата
растителност и топографски план, заверени от
дирекция „Зелена система“ при СО на основание
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, с изх. № 7000-СП-1159 от
22.11.2010 г.
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С писмо изх. № ГР-94-Ю-26 от 9.08.2010 г.
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съобщаване на заинтересуваните лица на основание
чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № 6602-305(2) от 10.11.2010 г.
проектът е върнат в НАГ при СО от главния
архитект на район „Панчарево“ с удостоверяване,
че в законноустановения срок няма постъпили
възражения. Приложен е разписен лист, обявление
и служебна бележка.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
и с протокол № ЕС-Г-32 от 12.04.2011 г., т. 35, е
направено служебно предложение за допълнителни съгласувания на проекта.
С протокол № ЕС-Г-38 от 10.05.2011 г., т. 5,
проектът е приет и е взето решение на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС същият да бъде изпратен в
СОС за сключване на договор по чл. 15 и 17 ЗУТ.
През 2013 г. е внесен преработен проект върху
влязла в сила кадастрална карта за територията с
обяснителна записка. Проектът е за образуване на
нов УПИ III-281, 344, 345, 376, 377, 412, 413, 1302,
3115, 3116, 3117, 3118, 3119, IV�������������������
���������������������
-414���������������
– ������������
„За укрепващо противосвлачищно озеленяване“, V-346 – „За
укрепващо противосвлачищно озеленяване“,
от кв. 22а и нова задънена улица от о.т. 300 до
о.т. 302 и задънена улица от о.т. 315 до о.т. 331.
Със заявление вх. № ГР-94-Ю-26 от 22.10.2014 г.
е внесен за одобряване нов проект за ПРЗ
с обяснителна записка, изработен върху кадас т ра л на к ар т а за П И с и ден т ифи к ат ори
55419.6701.281, 55419.6701.344, 55419.6701.345,
55419.6701.346, 55419.6701.376, 55419.6701.377,
55419.6701.412 , 55419.6701.413, 55419.6701.414,
04234.6901.1302, 55419.6701.3115, 55419.6701.3116,
55419.6701.3117, 55419.6701.3118 и 55419.6701.3119 от
КККР, кв. 22а – образуване на нови УПИ III-281,
344, 345, 376, 377, 412, 413, 1302, 3115, 3116, 3117, 3118,
3119, IV-414 – „За укрепващо противосвлачищно
озеленяване“, V-346 – „За укрепващо противосвлачищно озеленяване“, нова задънена улица от о.т.
315 до о.т. 331 и нова задънена улица от о.т. 300
до о.т. 302, местност Детски град – Панчарево,
район „Панчарево“, Столична община.
П р и л ож е н е н о т а р и а л е н а к т № 2 0 3 о т
19.12.2013 г. за спогодба относно признаване
дяловете в съсобствеността и прекъсване на
изтекла погасителна давност относно ограничено вещно право на строеж върху имоти с
идентификатори 55419.6701.344, 55419.6701.345,
55419.6701.412 , 55419.6701.413, 55419.6701.377,
55419.6701.281, 55419.6701.376, 04234.6901.1302;
нотариален акт № 27 от 31.01.2014 г. и № 170
от 5.02.2014 г., с които се прехвърлят идеални
части от имоти 55419.6701.344, 345, 412, 413, 377,
281, 376, 1302; предварителен договор по чл. 17,
ал. 5 ЗУТ с рег. № РД-569-3 от 20.05.2014 г. между
Столична община и съсобствениците на имоти
с идентификатори: 55419.6701.344, 55419.6701.345,
55419.6701.412 , 55419.6701.413, 55419.6701.377,
55419.6701.281, 55419.6701.376 и 04234.6901.1302,
по силата на който Столична община прехвърля на съсобствениците поземлени имоти с
идентификатори 55419.6701.3115, 55419.6701.3116,
55419.6701.3117, 55419.6701.3118, 55419.6701.3119,
които ще се включат в нов УПИ III-281, 344, 345,
376, 377, 412, 413, 1302, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, а
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съсобствениците прехвърлят на Столична община
правото на собственост върху имоти с идентификатори 55419.6701.3121, 3122, 55419.6701.3123,
55419.6701.3124, 55419.6701.3125, 55419.6701.3126,
55419.6701.3127, които имоти са включени в улици;
нотариален акт № 180 от 24.07.2014 г., с който се
прехвърля право на строеж върху имот № 412 и
идеални части върху имоти с идентификатори
55419.6701.344, 345, 412, 413, 377, 281, 376, 3121,
3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127 и 04234.6901.1302;
нотариален акт № 156 от 12.08.2014 г., с който
се прехвърлят ид.ч. от имоти с идентификатори
55419.6701.412, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126,
3127; нотариални актове № 39 от 1.09.2014 г. и
№ 41 от 1.09.2014 г., с които се прехвърлят ид.ч. от
имоти с идентификатори 55419.6701.3121, 3122, 3123,
3124, 3125, 3126, 3127; анекс към предварителен
договор № СО-РД-569-3 от 20.05.2014 г. по чл. 17,
ал. 5 ЗУТ с peг. № СО-РД-569-6 от 21.10.2014 г.
между Столична община, „бившите собственици“ (собственици към момента на сключване
на предварителния договор) и „новите собственици“ (собственици към момента на сключване
на анекса към предварителния договор); скици,
издадени от СГКК – София, за поземлени имоти
с идентификатори: 55419.6701.344, 55419.6701.345,
55419.6701.281, 55419.6701.376, 55419.6701.377,
55419.6701.412, 55419.6701.413, 04234.6901.1302,
55419.6701.3121, 55419.6701.3122, 55419.6701.3123,
55419.6701.3124, 55419.6701.3125, 55419.6701.3126,
55419.6701.3127 – всички на името на съсобствениците – физически и юридически лица, и имоти
с идентификатори: 55419.6701.3115, 55419.6701.3116,
55419.6701.3117, 55419.6701.3118 и 55419.6701.3119 – на
името на Столична община.
Проектът е разгледан от отдел „Правен“ и
след становище от същия с писмо с изх. № ГР94-Ю-26-[2] от 11.03.2015 г. са дадени указания
на заявителите.
С ъ с з а я в л е н и е с в х . № Г Р-9 4 -Ю -2 6 о т
23.03.2015 г. в изпълнение на дадените указания
допълнително са приложени: искане за ПРЗ с
вх. № 94001 36 от 25.06.2007 г. до кмета на район
„Панчарево“ с приложение № 1 – описание на
поземлените имоти, приложение № 2 – скици на
поземлените имоти, и приложение № 3 – нотариални актове; пълномощни на името на Юлиан Симеонов Симеонов; актуални скици № 15-106550 от
17.03.2015 г. и № 15-106551 от 17.03.2015 г. за имоти
с идентификатори: 55419.6701.346 и 55419.6701.414 с
вписан собственик – Столична община; 5 разрешения за строеж и удостоверения за въвеждане в
експлоатация за сгради в ПИ 413, 345, 412; становище от „Геозащита“ – ЕООД, Перник, относно
„Инженерногеоложките условия на терени в ПИ
13021 от КВС, м. Детски град – Панчарево“ с изх.
№ 055 от 26.04.2011 г.; доказателства за проведено
съобщаване на проекта; експертна оценка на съществуващата растителност; удостоверение с изх.
№ 9400-4626 от 25.01.2011 г. от главния архитект
на район „Панчарево“, че с Решение № 566 от
21.10.2010 г. на СОС е одобрен проект за ИПР
и създаване на задънена улица от о.т. 36о – о.т.
300а – о.т. 300д – о.т. 300о, която улица захранва
имоти с № 412, 413, 281, 376, 377, 344, 345 и 1302
на селище „София Вилидж“; удостоверение с изх.
№ 7000-176 от 28.03.2011 г. от главния архитект и
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кмета на район „Панчарево“, че вилно селище
„София Вилидж“ е изградено на основание ЧЗР,
одобрено със Заповед № РД-09-50-170 от 3.04.2000 г.
на главния архитект на София; проект по част
„Пътна – „Структурна схема“.
С писмо с изх. № ГР-94-Ю-26 от 2.04.2015 г.
проектът е изпратен до кмета на район „Панчарево“ за провеждане на обществено обсъждане.
Изпратено е обявление за обнародване в „Държавен вестник“ на изработения върху кадастрална
карта проект. Съобщението е обнародвано (ДВ,
бр. 26 от 2015 г.).
С писмо с изх. № 6602-305/6 от 21.05.2015 г. на
кмета на район „Панчарево“ проектът е върнат
след изпълнени процедури по обявяване и обществено обсъждане. Със Заповед № РД-09-271
от 15.04.2015 г. кметът на район „Панчарево“
нарежда да се проведе обществено обсъждане,
представен е и обобщаващ доклад. От горното
писмо е видно, че няма постъпили възражения
от обявяването на проекта и проведеното обществено обсъждане.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-39 от 2.06.2015 г.,
т. 6, с решение „Приема проекта. Изпраща за
одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за ПУП е
направено от заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно
от собствениците на имоти с идентификатори: 55419.6701.344, 55419.6701.345, 55419.6701.412,
55419.6701.413, 55419.6701.376, 55419.6701.377,
55419.6701.281, 04234.6901.1302, 55419.6701.3121,
55419.6701.3122, 55419.6701.3123, 55419.6701.3124,
55419.6701.3125, 55419.6701.3126, 55419.6701.3127,
което се установява от представените документи
за собственост и скици.
Съгласие с проекта от името на Столична
община като собственик на имоти с идентификатори: 55419.6701.346, 55419.6701.414, 55419.6701.3115,
55419.6701.3116, 55419.6701.3117, 55419.6701.3118,
55419.6701.3119, е инкорпорирано в представените предварителен договор № СО-РД-569-3 от
20.05.2014 г. по чл. 17, ал. 5 ЗУТ и анекс към него
с рег. № СО-РД-569-6 от 21.10.2014 г.
Действащите ПУП за територията са одобрени със Заповед № РД-09-50-170 от 3.04.2000 г.,
Решение № 63 по протокол № 32 от 10.12.2001 г.
на СОС, Заповед № РД-09-50-131 от 4.03.2004 г.,
№ РД-09-50-611 от 17.08.2004 г., № РД-09-50-312
от 24.03.2005 г. на главния архитект на София,
Решение № 566 по протокол № 75 от 21.10.2010 г.
на СОС, Заповед № РД-09-50-1260 от 7.10.2011 г.
Кадастрална карта за територията е одобрена
със Заповед № РД-18-24 от 2.03.2012 г. и № РД-1851 от 3.11.2011 г. на изпълнителния директор на
АГКК и изменена със Заповед № КД-14-22-1481
от 13.12.2012 г. на началника на СГКК – София.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ПРЗ и
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
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проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
проведено е обществено обсъждане, разгледан е
и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Устройствената зона, в която попадат имотите – предмет на плана, е „Жилищна зона с
малкоетажно застрояване в природна среда“
(„Жм1“) и „терени за озеленяване на улици,
реки, дерета, открити канали“ (Тзв), в която
съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
е допустимо конкретното предназначение на
новообразувания УПИ III-281, 344, 345, 376, 377,
412, 413, 1302, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119 да е „За
жилищно строителство“, а на новообразувания
УПИ IV-414 и УПИ V-346 да е „За укрепващо
противосвлачищно озеленяване“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С плана за регулация се образува кв. 22а
(нов) и се създават нови У ПИ за имотите,
собственост на заявителите, които са неурегулирани. Новосъздадените УПИ са отредени в
съответствие с идентификаторите на поземлените имоти съгласно действащата кадастрална
карта за територията. За имоти с идентификатори 55419.6701.344, 55419.6701.345, 55419.6701.412,
55419.6701.413, 55419.6701.376, 55419.6701.377,
55419.6701.281, 04234.6901.1302, 55419.6701.3115,
55419.6701.3116, 55419.6701.3117, 55419.6701.3118,
55419.6701.3119 се създава нов УПИ III-281, 344, 345,
376, 377, 412, 413, 1302, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119,
за имот с идентификатор 55419.6701.414 се създава
нов УПИ IV���������������������������������
�����������������������������������
-414 – „За укрепващо противосвлачищно озеленяване“, а за имот с идентификатор
55419.6701.346 се създава нов УПИ V-346 – „За
укрепващо противосвлачищно озеленяване“.
За урегулиране на имоти с идентификатори 55419.6701.344, 55419.6701.345, 55419.6701.412,
55419.6701.413, 55419.6701.376, 55419.6701.377,
55419.6701.281, 04234.6901.1302, 55419.6701.3115,
55419.6701.3116, 55419.6701.3117, 55419.6701.3118,
55419.6701.3119 в общ съсобствен УПИ е налице
основание по чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 ЗУТ.
За урегулиране на имоти с идентификатори
55419.6701.414 и 55419.6701.346 по границите им
в кадастралната карта е налице основание по
чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новосъздадените
УПИ се осигурява по действащата и новосъздадените задънени улици от о.т. 300 до о.т. 302 и
от о.т. 315 до о.т. 331.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С ПЗ в новообразувания УПИ III-281, 344,
345, 376, 377, 412, 413, 1302, 3115, 3116, 3117, 3118,
3119 по искане на собствениците се предвижда
потвърждаване на съществуващото нискоетажно
жилищно застрояване и предвиждане на ново застрояване с 2-етажни, свободно стоящи жилищни
сгради при Кк=7 м.
Проектът се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1 и 4, чл. 32,
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ал. 1 и 2 и чл. 33 ЗУТ, както и със сервитута на
водопровод 1800 СТ 1975.
Предвижда се изграждане на нови трансформаторни постове при спазване нормата на чл. 91,
ал. 1 ЗУТ.
Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта с
експлоатационните дружества и допълнително
поставените изисквания.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената експертна
оценка за съществуваща дървесна растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ на СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри проекта за ПУП е
Столичният общински съвет, тъй като с плана
се предвижда недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, за изграждане
на обект – улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 124, ал. 3, чл. 17,
ал. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и 4, чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 33 ЗУТ,
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 5 и 34 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-39 от 2.06.2015 г., т. 6, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация
на местност Детски град – Панчарево, кв. 22а
(нов); създаване на нови УПИ III-281, 344, 345,
376, 377, 412, 413, 1302, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119,
УПИ ��������������������������������������
IV������������������������������������
-414 – „За укрепващо противосвлачищно озеленяване“, и УПИ V-346 – „За укрепващо
противосвлачищно озеленяване“; създаване на
задънена улица от о.т. 300 до о.т. 302 и задънена
улица от о.т. 315 до о.т. 331 по сините и червените
линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване на
местност Детски град – Панчарево, кв. 22а (нов),
УПИ III-281, 344, 345, 376, 377, 412, 413, 1302,
3115, 3116, 3117, 3118, 3119 съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
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.
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Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

5243

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 437
от 9 юли 2015 г.
В изпълнение на предвижданията на общия
устройствен план на Столична община, проекта за неговото изменение и програмата за
проектопроучвателни работи на ДАГ – СО, е
изработен проект за подробен устройствен план
за м. Юбилейна гора – I и II част, район „Овча
купел“, в обхват: улица от о.т. 26а до о.т. 100б,
южната граница на кв. 1, улица от о.т. 106б до
о.т. 109, УПИ I – „За озеленяване и инфраструктура“, УПИ II – „За озеленяване и инженерна
инфраструктура“, от кв. 7а, улица от о.т. 130 до
о.т. 133, УПИ ХХ – „За озеленяване и инженерна
инфраструктура“, от кв. 15, източната и южната
граница на кв. 15, южната граница на квартали 16,
14 и 10, източната граница на квартали 5, 4 и 2.
За територията е одобрена кадастрална карта
със заповеди № РД-18-88 от 11.12.2007 г., № РД18-51 от 15.07.2010 г. и изменение № КД-14-22271 от 24.02.2014 г. и е приета специализирана
кадастрална карта.
Със Заповед № 144 от 16.04.1969 г. на главния
архитект на София е одобрен ПРЗ на м. Барите,
Тресулите и Факултета с отреждане на територията за парк „Юбилейна гора“. Планът за
регулация не е приложен в обхвата на проекта,
поради което са налице основанията за изработване на ПУП по реда на чл. 16 ЗУТ.
Проектът за ПУП на м. Юбилейна гора – I и
II част, цели урегулиране на поземлените имоти с предвиждане на конкретно застрояване за
тях, осигуряване на условия за реализация на
необходимите публични обекти и елементите
на техническата инфраструктура в местността,
поради което проектът е възложен по реда на
чл. 124, ал. 2 ЗУТ и е изработен със средства
от общинския бюджет. Съобразно изискванията
на Закона за обществени поръчки е проведена
процедура за избор на изпълнител на проекта за
подробен устройствен план – писмо на главния
архитект на Столична община под № ТП-9200-22 от 2.04.2007 г. до директора на дирекция
„Обществени поръчки и концесии“ – СО.
На основание чл. 16, чл. 124, ал. 2, чл. 128,
ал. 1, чл. 133, ал. 7 и 8 ЗУТ, Заповед № РД09-3345 от 29.05.2008 г. на кмета на Столична
община е издадена Заповед № РД-09-50-1321 от
26.11.2009 г. на главния архитект на Столична
община, с която е допуснато изработването на
ПУП – ПРЗ на м. Юбилейна гора – I и II част,
в гореописания обхват, като улица от о.т. 9 до
о.т. 2 (бул. Президент Линкълн) е действаща
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при изработване на проекта, поради което не е
предмет на настоящата разработка.
Изработеният проект е приет от ОЕСУТ по
принцип и с препоръки с решение по протокол
№ ЕС-Г-66 от 19.06.2009 г., т. 5.
Проектът, придружаващите го схеми на техническата инфраструктура и материалите, изискващи се по чл. 16 ЗУТ, са изпратени в район „Овча
купел“ за обявяване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ
с писмо с изх. № ТП-92-00-2 от 18.01.2010 г. на
главния архитект на Столична община. С писмо
с изх. № ТП-92-00-2 от 13.01.2010 г. на главния
архитект на София е изпратено обявление за
съобщаване на проекта и на директора на „Държавен вестник“. Обявлението е обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 7 от 20.01.2010 г.
След изпълнение на процедурите по чл. 128,
ал. 2 ЗУТ проектът е върнат в направление „Архитектура и градоустройство“ като е посочено,
че в законния срок за обжалване са постъпили
18 бр. възражения.
Проектът и възраженията са разгледани на
заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-30 от 30.03.2010 г., т. 21. С решението на
съвета се предвиждат корекции по уважените възражения и направените служебни предложения,
като след изпълнение на горното се предвижда
внасяне на проекта за ново разглеждане в ОЕСУТ.
С протокол № ЕС-Г-40 от 27.04.2010 г., т. 12, на
ОЕСУТ е допълнен горният протокол със служебно предложение: Да се изпише отреждането
на УПИ, в съответствие с приложение № 1 към
чл. 68 от Наредба № 8 от 2001 г.
С протокол № ЕС-Г-44 от 11.05.2010 г., т. 5, на
ОЕСУТ е взето решение проектът да се обяви
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ в съответствие с
чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
С писмо изх. № ТП-92-00-2 от 23.11.2010 г. на
главния архитект на Столична община проектът
и придружаващите го материали са изпратени на
кмета на район „Овча купел“ за повторно обявяване. С писмо изх. № ТП-92-00-2 от 23.11.2010 г.
на главния архитект на Столична община е
изпратено обявление за съобщаване на проекта
и на директора на „Държавен вестник“. Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“,
бр. 95 от 3.12.2010 г.
С писмо вх. № ТП-92-00-2 от 24.01.2011 г.
на район „Овча купел“ проектът е върнат в
направление „Архитектура и градоустройство“,
като районът е удостоверил, че в законния срок
за обжалване са постъпили 12 бр. възражения.
Възраженията са разгледани на заседание на
ОЕСУТ и с протокол № ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г.,
т. 5, възраженията са частично уважени; приет е проектът; възложено е на проектанта да
представи становище, изготвено от ландшафтен
архитект, съгласно чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, съгласувано с дирекция „Зелена система“ – СО; след
нанасяне на корекциите и изпълнение изискването на чл. 210, ал. 1 ЗУТ приетият проект да се
изпрати в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
В изпълнение на изискването на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО е извършено дендрологично заснемане
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на растителността в проектния обхват, което
е съгласувано от дирекция „Зелена система“
при СО с писмо № 94-М-СП-40 от 24.06.2011 г.
и с препоръки да не се засяга и уврежда ценна
декоративна растителност.
С протокол № ЕС-Г-30 от 5.04.2011 г., т. 3,
на ОЕСУТ е допълнен протокол № ЕС-Г-25 от
22.03.2011 г. поради допълнително постъпили
възражения. Проектът е приет с решение за отразяване на корекции по приетите възражения
и изпращане за одобряване в СОС.
С писмо с изх. № ТП-92- 0 0 -22/2007 г. от
25.07.2011 г. на главния архитект на Столична
община проектът за ПРЗ на м. Юбилейна гора – I
и II част, е изпратен на кмета на район „Овча
купел“ за изпълнение на процедурите по чл. 128,
ал. 5 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
Със Заповед № РД-09-136 от 14.09.2011 г. на
кмета на район „Овча купел“ е наредено на
26.09.2011 г. провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – ПРЗ на м. Юбилейна гора.
С писмо с изх. № ТП-92- 0 0 -22/2007 г. от
10.11.2011 г. на район „Овча купел“ е представен протокол от общественото обсъждане на
14.10.2011 г. и постъпилите 6 бр. възражения.
Проектът, 6 бр. възражения от общественото обсъждане и 3 бр. допълнително постъпили
възра жени я в нап равление „Арх и тек т у ра и
градоустройство“ са докладвани на ОЕСУТ и с
решение по протокол № ЕС-Г-90 от 26.11.2013 г.,
т. 7, е върнат с препоръка да се актуализират
оценките по чл. 210 ЗУТ в съответствие с коригирания проект и след корекции да се обявят по
реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ заедно с проекта и
план-схемите на инженерната инфраструктура,
като се проведе ново обществено обсъждане.
С решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-94
от 10.12.2013 г., т. 12, е допълнено решението от
протокол № ЕС-Г-90 от 26.11.2013 г., т. 7, със служебни предложения за допълнителни корекции.
Проектът за ПРЗ и план-схемите на инженерната инфраструктура са докладвани отново пред
ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-8 от
4.02.2014 г., т. 11, са приети с нанесените корекции
и допълнения и са разгледани допълнително
постъпили 2 бр. възражения. Проектът е приет с
препоръки за корекции по приетите възражения
и последващо изпращане в комисията по чл. 210
ЗУТ за възлагане изработването на оценки на
имотите в проектния обхват.
На основание допълнително постъпили две
възражения ОЕСУ Т с решение по протокол
№ ЕС-Г-10 от 11.02.2014 г., т. 3, допълва решението си от предходния протокол в смисъл да се
удовлетворят двете възражения и потвърждава
решението си в останалата му част от протокол
№ ЕС-Г-8 от 4.02.2014 г., т. 11.
След допълнително постъпили 3 бр. възражения с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-51
от 8.07.2014 г., т. 8, е допълнено решението на
ОЕСУТ от протокол № ЕС-Г-8 от 4.02.2014 г.,
т. 11, за отразяване на корекции по уважените
възражения.
Допълнително в направление „Архитектура
и градоустройство“ е постъпило мотивирано
предложение във връзка с трасе на новопостроен
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канал Ф 1100, което е разгледано на заседание на
ОЕСУТ. С протокол № ЕС-Г-78 от 21.10.2014 г.,
т. 12, е прието мотивираното предложение и е
дадено указание към проектанта за отразяването в проекта за ПРЗ на м. Юбилейна гора – I
и II част.
След разглеждане на 19.11.2014 г. на коригирания проект от комисия от специалисти при
НАГ, назначена със Заповед № РД-09-50-165 от
4.11.2014 г. на главния архитект на СО, е съставен
протокол със служебни предложения по проекта.
Проектът е изпратен с писма с изх. № ТП-9200-22 от 2007 г. от 21.11.2014 г. за становище до
„Топлофикация София“ – ЕАД – централно управление, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„ЕСО“ – Е А Д , „С о фи йск а вода“ – А Д , Д П
„НКЖИ“; с писма от 20.11.2014 г., 15.01.2015 г. и от
26.05.2015 г. – Агенция „Пътна инфраструктура“.
Проектът и документите към него са докладвани пред ОЕСУТ и с решение по протокол
№ ЕС-Г-92 от 2.12.2014 г., т. 1, проектът е върнат
за корекции по уважено възражение и служебни
забележки и последващо ново докладване пред
ОЕСУТ.
Представени са съгласувателни писма от
„Топлофикация София“ – ЕАД, под № ИСГ-50
от 12.01.2015 г.; от „ЕСО“ – ЕАД, под № ЦУПМО-9321/2 от 11.02.2015 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, под № 12001667626 от
30.12.2014 г.; „Софийска вода“ – АД, под № 3988
от 30.12.2014 г.; ДП „НКЖИ“ под № ЖИ-38991
от 10.12.2014 г.
С п исмо № 08- 0 0 -2348 о т 5.09.2013 г. на
МОСВ – РИОСВ – София, е представено решение № СО-41-ЕО от 2013 г., съгласно което не
се изисква екологична оценка на ПУП – ПРЗ
на м. Юбилейна гора – I и II част.
Коригираните чертежи, становище, план-схемите на инженерната инфраструктура, ПТКП и
обяснителна записка са предадени в НАГ от проектанта срещу подпис на 6.01.2015 г. Разгледани
са от отделите при НАГ. Постъпило е становище
от Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо
№ 07-00-236 от 22.12.2014 г. Докладвани са пред
ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-4 от
20.01.2015 г., т. 20, проектът е приет с корекции,
като с цел по-добра четимост на графичната част
е решено проектът да се преработи в цветовете,
указани в приложението за графично представяне
на ПРЗ от Наредба № 8 от 2001 г. за ОСУСП.
Съгласно предложението на ОЕСУТ след отразяване на корекциите по служебните предложения
да се извърши възлагане на оценките по реда
на чл. 210 ЗУТ и след приемане на оценките от
комисията по чл. 210 ЗУТ да се обяви по реда
на чл. 128, ал. 1 и 10 ЗУТ.
На основание възлагателно писмо № ТП92-00-22/2007 г. от 25.05.2014 г. е сключен договор № 1270 от 8.09.2014 г. между НАГ – СО, и
Консултантска къща „Амрита“ за изработване
на пазарни оценки на поземлените имоти по
чл. 210 ЗУТ.
Постъпило е писмо с вх. № ТП-92-00-22/11/2007 г. от 3.02.2015 г. от Консултантска къща
„Амрита“ за установени неточности в проекта.
Проектът е докладван пред ОЕСУТ и с решение по
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протокол № ЕС-Г-10 от 10.02.2015 г. е допълнено
решението от протокол № ЕС-Г-4 от 20.01.2015 г.,
т. 20, за нанасяне на корекции по представено
от проектанта мотивирано предложение.
С протокол № ЕС-О-020 от 16.03.2015 г. на
ОЕСУТ са разгледани изработените оценки и
е взето решение за приемане на представените
пазарни оценки на поземлени имоти преди урегулирането им и след урегулирането им с проекта
за ПУП на м. Юбилейна гора – I и II част.
С писмо с изх. № ТП-92-00-22-/14/2007 от
26.03.2015 г. коригираният проект за ПРЗ, плансхемите на инженерната инфраструктура, план за
вертикална планировка и решението по чл. 210
ЗУТ са изпратени на район „Овча купел“ за
обявени по реда на чл. 128, ал. 10 във връзка с
чл. 128, ал. 2 и чл. 210, ал. 3 ЗУТ. С писмо от
същата дата е изпратено и обявлението до „Държавен вестник“. Обявлението е обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 26 от 7.04.2015 г.
На 21.04.2015 г. допълнително са изпратени
до района още 2 бр. папки от доклада по чл. 210
ЗУТ (за първа и втора част на местността) и
копие от протокол на ОЕСУТ № ЕС-О-020 от
16.03.2015 г.
Н а о с н о в а н и е З а п о в ед № РД- 0 9 -119 о т
7.04.2015 г. кметът на район „Овча купел“ е наредил провеждане на представяне на проекта на
17.04.2015 г. и обществена дискусия на 15.05.2015 г.
на проекта – ПРЗ на м. Юбилейна гора – I и II
част, за резултата от което е представен протокол
от същата дата.
Постъпило е ново писмо от агенция „Пътна
инфраструктура“ под № 08-00-458 от 18.05.2015 г.,
на което е отговорено с писмо № ТП-92-0022-/20/2007 от 26.05.2015 г. на HAT, с дадени
пояснения по решението в проекта – ПРЗ на
местността.
С писмо изх. № АБ-6602-170/55 от 26.05.2015 г.
кметът на район „Овча купел“ удостоверява, че
в законния срок за обжалване са постъпили 3
бр. възражения и 2 бр. становища. Приложен е
протокол от общественото обсъждане. Постъпило
е и едно възражение в НАГ.
Проектът за ПРЗ, план-схемите на инженерната инфраструктура, пазарните оценки на имотите,
планът за вертикална планировка и постъпилите
възражения и становища са докладвани пред
ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-41 от
9.06.2015 г., т. 5, проектът и документацията към
него са приети без забележки и с препоръка за
изпращане за одобряване в СОС на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Отдел „ОУП“ е удостоверил, че устройствените зони съответстват на ОУП, както и че
имотите попадат в устройствени зони: „Зона
за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския район“ (Оз1), с устройствени
показатели: плътност – 30%, Кинт. – 1,2, мин.
озеленяване – 50%, „Смесена многофункционална зона със занижени параметри“ (Смф1)
с устройствени показатели: плътност – 40%,
Кинт. – 2; мин. озеленяване – 40%; Кк – 26 м,
като мин. 50% от озеленената площ е с висока
дървесна растителност; „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм),
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с устройствени показатели: плътност – 40%;
Кинт. – 1,3; озел. – 40%; Кк – 10 м, и „Терени
за озеленяване на улици, реки, дерета, открити
канали и сервитути“ (Тзв), съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-1321 от 26.11.2009 г. на
главния архитект на Столична община е преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от
26.11.2012 г.), поради което на основание § 124
ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Подробният устройствен план е изработен в
обхват над три квартала, а в частта извън обхвата на чл. 16 ЗУТ се предвижда отчуждаване
на имоти за изграждането на обекти – публична общинска собственост, предвид което и на
основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 във
връзка с ал. 7 ЗОС органът, компетентен да
одобри административния акт, е Столичният
общински съвет.
Проектът за ПРЗ на м. Юбилейна гора – I и
II част, в по-голямата си част обхваща територия
с неприложена първа регулация по предходен
план и с оглед необходимостта от привеждане на
същия в съответствие с действащия ОУП на СО,
урегулиране на поземлените имоти с предвиждане
на съответно застрояване за тях и определяне на
необходимите площи за изграждане на обектите
и съоръженията на техническата инфраструктура
същият е възложен от СО – НАГ да се изработи
при спазване изискванията на чл. 16 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
влязла в сила кадастрална карта, одобрена със
заповеди № РД-18-88 от 11.12.2007 г., № РД-18-51
от 15.07.2010 г. и изменение № КД-14-22-271 от
24.02.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК,
и е приета специализирана кадастрална карта.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 16,
ал. 2 във връзка с чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
За всеки от имотите в обхвата на плана е
определен урегулиран поземлен имот, съобразен с положението му в местността, но не и с
точните му кадастрални граници.
В границите на кв. 1 са обособени: I-652 за
ОО, II-1262 за произв. и ОО, III-629 за произв. и
ОО, IV-365, 366 за произв. и ОО, V-329, 334, 345,
364, 537, 568 за произв. и ОО.
В границите на кв. 2 са обособени: XXIII-1169
за газостанция, XXIV – за озел., XXI – за озел.
и ТП, IV-422 за КОО, II-1279 за произв. и ОО,
I-421 за произв. и ОО, III-400 за произв. и ОО,
VII-7999 за произв. и ОО, XIV-7998 за произв., ОО
и ТП, XV-234, 413 за произв. и ОО, XVI-1257 за
ОО, XVII-1256 за ОО, VIII-620 за произв. и ОО,
IX-1272 за произв. и ОО, Х-385 за произв. и ОО,
XVIII-7995 за произв. и ОО, XI-617 за произв. и
ОО, XII-386 за произв. и ОО, XIII-1263 за произв.
и ОО, V – за инж. инфр. и озел., XXV – за инж.
инфр. и озел., XXXI-346 за общ. обсл., VI-1226
за КОО, XXII-964, 966 за ОО.
В границите на кв. 3 са обособени: I-18 за
произв. и ОО, II-453 за произв. и ОО, III-7994 за
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произв. и ОО, IV-615 за произв. и ОО, V-529 за
произв. и ОО, VI-613 за произв. и ОО.
В границите на кв. 4 са обособени: I-7980,
7981, 7982 за произв. и ОО, II-482 за произв. и
ОО, III-483 за произв. и ОО, IV-340 за произв. и
ОО, V-1259 за произв. и ОО, VI-322 за произв. и
ОО, VII-323 за произв. и ОО, XI-581 за произв. и
ОО, VIII-663 за произв. и ОО, IX-649 за произв.
и ОО, Х-650 за произв. и ОО, XII-457 за произв.
и ОО, ХХХ-407 – за маг., офиси и склад.
В границите на кв. 5 са обособени: I-457 за
произв. и ОО, II-320 за произв. и ОО, III-256
за произв. и ОО, IV-313 за произв., ЖС и ОО,
V – за озел. и ТП, XIV – за техн. инфр. и озел.,
XVI-220 за произв. и ОО, XI-335, Х-232, IX-252,
837, VIII-260, 261, общ., VII-258, XII-898, VI-218
за произв. и ОО.
В границите на кв. 6 са обособени: XII-1276
за произв. и ОО, XI-1273 за произв. и ОО, VIII464 за произв. и ОО, VII-660 за произв. и ОО,
VI-324, 325 за произв. и ОО, V-608 за произв. и
ОО, IV-607 за произв. и ОО, III-609 за произв.
и ОО, II-612 за произв. и ОО, Х-18 за произв.
и ОО, XIV-611 за произв. и ОО, I-1267 за произв. и ОО, IX-357 за произв. и ОО, XIII-493 за
произв. и ОО.
В границите на кв. 7 са обособени: I-228 за
произв. и ОО, ХХ-319 за произв. и ОО, III-918 за
произв. и ОО, XVI-220 за произв. и ОО, XVII657 за произв. и ОО, IV-605 за произв. и ОО,
V-606 за произв. и ОО, VI-600 за произв. и ОО,
VII-1277 за произв. и ОО, VIII-522, 523 за произв. и ОО, XVIII-253 за отоплителна централа
и ТП, IX-521 за произв. и ОО, XII-545, XL-8161
за ТЕЦ, II-610 за ОО, Х-644 за произв. и ОО,
XIX-214 за ОО, XI – за озел., ел. подстанция и
ТП, XIII-189, 227, 251 за произв. и ОО, XV-223,
226 за произв. и ОО.
В границите на кв. 9 са обособени: I-224, 225,
1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 506, 219, 551, 247, 259,
481 за произв. и ОО.
В границите на кв. 10 са обособени: I-205,
239, 288, 297, 298, 527, 596, 554, 337, 489, 507, 853,
592, 589, 597, 594 за произв. и ОО.
В границите на кв. 11 са обособени: I-546, 662,
511, 217, 274, 305, 508, 839, 216, 547, 292, 919, 590.
В границите на кв. 12 са обособени: I-221,
246, 250, 269, 336, 291, 304, 231, 286, 287, 510, 879
за произв. и ОО.
В границите на кв. 14 са обособени: IV-593
за произв. и ОО, III-648 за произв. и ОО, VI-410
за произв. и ОО, XXIII-233 за произв. и ОО,
VII-429 за произв. и ОО, IX-362 за ОО, VIII399, 424, 518 за произв., склад и ОО, XXV-257
за ОО, XXI-303 за офиси, маг. за чисти стоки,
XXII-358, 418, XLV-212, 235 за маг. и паркинг,
I-378 за склад, база, II-230 за общ. обсл., Х за
озел. и ТП.
В границите на кв. 13 са обособени: I-419 за
произв. и ОО, II-420 за произв. и ОО, III-263 за
произв. и ОО, IV-301 за произв. и ОО, Х-498 за
произв. и ОО, V-661 за произв. и ОО, XI-467 за
произв. и ОО, VI-398 за произв. и ОО, VII-591
за произв. и ОО, IX-468 за произв., ОО и ТП,
VIII-328 за произв. и ОО.
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В границите на кв. 14а са обособени: I-939
за произв. и ОО, II-499 за произв. и ОО, III-8162
за произв., офиси и ОО, IV-1280 за произв. и
ОО, V-642 за произв. и ОО, VI-425 за произв. и
ОО, VII-342 за произв. и ОО.
В границите на кв. 16 са обособени: ХХ-257
за ОО, XI-242, 492 за ОО, IX-243 за ОО, VIII-244
за ОО, VII-380 за ОО, ХII – за озел., III-1265
за ЖС, IV-1266 за ЖС, V-588 за ЖС, VI-186 за
хотел, ЖС, маг., офиси и хоспис, XLV-7996 за
търг. комплекс, общ. хранене, обсл. дейности
и автомивка, Х-7997 за търг. комплекс, общ.
хранене, обсл. дейности и ТП, XLI-363 за общ.
обсл., XXXIV-315, II-333, 379 за КОО.
В границите на кв. 15 са обособени IV-328
за ЖС, V-585 за ЖС, VI-586 за ЖС, VII-553 за
ЖС, XIX-575 за ЖС, VIII-640 за ЖС, XVI-266
за ЖС, XV-32 за ЖС, IX-166 за ЖС, Х-182 за
ЖС, XIV-177 за ЖС, I-31 за ЖС, II-174 за ОО,
III-639 за ОО, XVIII-36 за ЖС, XIII-35 за ЖС,
ХII-170 за ЖС, XI-34 за ЖС, XXVII-33, 169 за
ЖС, склад., ОО, офиси.
Образуването на УПИ за повече от един
имот е допустимо в хипотезата, че собственик
на имотите е едно и също лице и то е изявило
съгласие за това. С настоящия проект за ПРЗ
са образувани УПИ I-224, 225, 1129, 1130, 1131,
1132, 1133, 506, 219, 551, 247, 259, 481 за произв.
и ОО от кв. 9; УПИ I-205, 239, 288, 297, 298,
527, 596, 554, 337, 489, 507, 853, 592, 589, 597, 594
за произв. и ОО от кв. 10; УПИ I-546, 662, 511,
217, 274, 305, 508, 839, 216, 547, 292, 919, 590 от
кв. 11; УПИ: I-221, 246, 250, 269, 336, 291, 304,
231, 286, 287, 510, 879 за произв. и ОО от кв. 12;
УПИ VIII-399, 424, 518 за произв., склад. и ОО
от кв. 14; УПИ XI-242, 492 за ОО от кв. 16; УПИ
IV-365, 366 за произв. и ОО, V-329, 334, 345, 364,
537, 568 за произв. и ОО от кв. 1; УПИ XV-234,
413 за произв. и ОО от кв. 2; УПИ I-7980, 7981,
7982 за произв. и ОО от кв. 4; УПИ VI-324, 325
за произв. и ОО от кв. 6; УПИ VIII-522, 523 за
произв. и ОО, XIII-189, 227, 251 за произв. и ОО,
XV-223, 226 за произв. и ОО от кв. 7 съгласно
данните от кадастралния регистър.
Имо т и т е – п редмет на п лана, попа дат в
следните устройствени зони: „Зона за общественообсл у ж ващи дейност и и озелен яване в
г ра дск и я ра йон“ (Оз1), с ус т ройс т вен и по казатели: плътност – 30%; К инт. – 1,2; мин.
озеленяване – 50%; „Смесена многофункционална зона със занижени параметри“ (Смф1)
с устройствени показатели: плътност – 40%;
Кинт. – 2; мин. озеленяване – 40%; Кк – 26 м,
като мин. 50% от озеленената площ е с висока
дървесна растителност; „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм),
с устройствени показатели: плътност – 40%;
Кинт. – 1,3; озел. – 40%; Кк – 10 м, и „Терени
за озеленяване на улици, реки, дерета, открити
канали и сервитути“ (Тзв), съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Кон к ре т но т о п ред назначен ие на У ПИ е
допустимо в устройствените зони, в които са
образувани, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
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Изготвени са и са приети с протокол № ЕС-О020 от 16.03.2015 г. на ОЕСУТ пазарни оценки за
поземлените имоти преди и след урегулирането
им и е прието за доказано спазване изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3 ЗУТ, а именно, че
урегулираните поземлени имоти са с пазарна
стойност не по-малка от пазарната стойност на
имотите преди урегулирането им.
С ПРЗ са определени необходимите площи
за изграждане на озеленени площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура,
както и за изграждане на обекти на социалната
инфраструктура с предвиждане на УПИ: „за
инженерна инфраструктура“, „за озеленяване“.
В мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура влиза и проектираната улична
мрежа, тротоари и пешеходни алеи на основание
чл. 64, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 ЗУТ.
С горното е спазено изискването на чл. 16,
ал. 1, изр. 1 ЗУТ.
За осъществяване на горните предвиждания
с влизане в сила на плана собствениците на
недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си,
определена с плана, но не повече от 25 на сто
от таблицата към графичната част на проекта.
Лицето (изход) към улица за всеки от новообразуваните урегулирани поземлени имоти
се осигурява по предвидена улична регулация.
Проектните улици в обхвата на ПРЗ са от III
функционален клас (районни артерии).
С прокарване на новопроектираната улична
регулация е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Основание за изменението е нормата на
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ – промяна в устройствените условия, при които е
одобрен предходният план.
Заст рояването се одобрява при спазване
изискванията за разстояния по чл. 31, 32, 35
ЗУТ. Съобразено е и с изискването на чл. 27,
ал. 2 и чл. 26 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
За обслужване на предвиденото застрояване
е предвидено изграждане на необходимата техническа инфраструктура, като в съответствие с
изискването по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са представени
следните план-схеми: за вертикално планиране,
канализация, водоснабдяване, електрификация
и подробен транспортно-комуникационен план.
В производството по одобряване на ПРЗ
са спазени административнопроизводствените
правила – служебно допускане изработването на
проект за ПУП – ПРЗ по чл. 16 ЗУТ от компетентния за това орган, проектът е съобщен по
реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ на заинтересованите
лица, проведено е обществено обсъждане на
основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 121,
ал. 1 ЗУТ, прието е решение на комисията по
чл. 210 ЗУТ, проектът е разгледан и е приет от
ОЕСУТ.
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И з п ъ л н е н и с а и з и с к в а н и я т а н а ч л . 19,
ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУ Т. Представен и с а с ъглас у ват е л н и п исма о т „Топ ло фи к а ц и я С офи я“ – Е А Д , под № ИСГ-50 о т
12 .01.2 015 г.; о т „ЕСО“ – Е А Д , под № Ц УПМО-9321/2 от 11.02.2015 г.; „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, под № 12001667626 от
30.12.2014 г.; „Софийска вода“ – АД, под № 3988
от 30.12.2014 г.; ДП „НКЖИ“ под № ЖИ-38991 от
10.12.2014 г. С писмо № 08-002 348 от 5.09.2013 г.
на МОСВ – РИОСВ – Софи я, е представено
решение № СО-41-ЕО от 2013 г., съгласно което
не се изисква екологична оценка на ПУП – ПРЗ
на м. Юбилейна гора – I и II част.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
От обхвата на ПУП се изключват всички
влезли в сила П У П, означени с номера на
административния акт в графичната част на
плана за регулация и оцветени в застроителната
част със светлосин цвят, които не се засягат от
новопредвидената улична регулация, в съответствие с чл. 27, ал. 2, т. 1 АПК.
В обхвата на ПРЗ попадат влезли в сила
п ла нове (П У П), одобрени със за поведи на
главния архитект на СО и с решения на СОС,
които не са предмет на настоящата разработка,
както следва: УПИ VI-1226 и УПИ XXXI-346,
кв. 2; УПИ ХХХ-407, кв. 4; УПИ VI-218, УПИ
VII-258, УПИ VIII-260, 261, общ., УПИ IХ-252,
837, УПИ Х-232, XI-335, УПИ XII-898, кв. 5;
УПИ XXI-303, XXII-358, 418, УПИ XLV-212,235,
УПИ I-378, УПИ II-230, кв. 14; УПИ II-333, 379,
УПИ XLI-363, УПИ XXXIV-315, кв. 16; УПИ
XXVII-33, 169, кв. 15.
От обхвата на разработката по чл. 16 ЗУТ са
изключени: УПИ XXIII-233, УПИ XXV-257, кв.
14; УПИ ХХ-257, УПИ XLV-7996, УПИ X-7997,
кв. 16; УПИ Х-182, УПИ XI-34, УПИ XII-170,
У П И X I I I-35, У П И X V I I I-36, У П И I X-166,
УПИ II-174, УПИ III-639, кв.15; УПИ IV-422,
УПИ XXI – за озел. и ТП, УПИ V – за инж.
инфрастр., УПИ ХХII-964,966, УПИ XXIV – за
озел., УПИ XXIII-1169, кв. 2; УПИ XVIII-253 и
улица от о.т. 16и – о.т. 16к – о.т. 16л до о.т. 16м,
УПИ XL-8161 за ТЕЦ, кв. 7.
Компетентност та на СОС по отношение
одобряването на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ произтича
от териториалния обхват на същия – над три
квартала по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2 и
5, чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 31, 32 и 35, чл. 125,
ал. 5 и 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, устройствени категории
т. 4 (Жм), т. 13 (Смф1), т. 16 (Оз1), т. 34 (Тзв) от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-40 от 27.04.2010, № ЕС-Г-30
от 5.04.2011, № ЕС-Г-8 от 4.02.2014, № ЕС-Г-78
от 21.10.2014, № ЕС-Г-66 от 19.06.2009 г., № ЕСГ-44 от 11.05.2010 г., № ЕС-Г-90 от 26.11.2013 г.,
№ ЕС-Г-10 от 11.02.2014 г., № ЕС-Г-92 от 2.12.2014,
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№ Е С -Г-3 0 о т 3 0 . 0 3. 2 010 г., № Е С -Г-2 5 о т
22.03.2011 г., № ЕС-Г-94 от 10.12.2013 г., № ЕС-Г51 от 8.07.2014 г., № ЕС-Г-4 от 20.01.2015 г., № ЕСГ-10 от 10.02.2015 г., № ЕС-Г-41 от 9.06.2015 г.
и № ЕС-О- 02 0 о т 16.03.2 015 г. С т ол и ч н и я т
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Юбилейна гора – I
и II част, в обхват: улица от о.т. 26а до о.т. 100б,
южната граница на кв. 1, улица от о.т. 106б до
о.т. 109, УПИ I – „за озеленяване и инфраструктура“, УПИ II – „за озеленяване и инженерна
инфраструктура“, от кв. 7а, улица от о.т. 130 до
о.т. 133, УПИ ХХ – „за озеленяване и инженерна
инфраструктура“, от кв. 15, източната и южната
граница на кв. 15, южната граница на квартали
16, 14 и 10, източната граница на квартали 5, 4 и
2, по сините и червените линии, цифри, букви,
текст съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Юбилейна
гора – I и II част, в обхват: улица от о.т. 26а
до о.т. 100б, южната граница на кв. 1, улица от
о.т. 106б до о.т. 109, УПИ I – „за озеленяване
и инфраструктура“, УПИ II – „за озеленяване
и инженерна инфраструктура“, от кв. 7, улица
от о.т. 130 до о.т. 133, УПИ XX – „за озеленяване и инженерна инфраструктура“, от кв. 15,
източната и южната граница на кв. 15, южната
граница на квартали 16, 14 и 10, източната
граница на квартали 5, 4 и 2, без допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица, съгласно
приложения проект.
3. В обхвата на ПРЗ попадат влезли в сила
п ла нове (П У П), одобрен и с ъс за повед и на
главния архитект на СО и с решения на СОС,
които не са предмет на настоящата разработка,
както следва: УПИ VI-1226 и УПИ XXXI-346,
кв. 2; УПИ ХХХ-407, кв. 4; УПИ VI-218, УПИ
VII-258, УПИ VIII-260, 261, общ., УПИ IХ-252,
837, УПИ Х-232, XI-335, УПИ XII-898, кв. 5;
УПИ XXI-303, ХХП-358, 418, УПИ XLV-212, 235,
УПИ I-378, УПИ II-230, кв. 14; УПИ II-333, 379,
УПИ XLI-363, УПИ XXXIV-315, кв. 16; УПИ
XXVII-33, 169, кв. 15.
4. От обхвата на разработката по чл. 16
ЗУТ са изключени: УПИ XXIII-233, УПИ XXV257, кв. 14; УПИ ХХ-257, УПИ XLV-7996, УПИ
X-7997, кв. 16; УПИ Х-182, УПИ XI-34, УПИ XII170, УПИ XIII-35, УПИ XVIII-36, УПИ IX-166,
УПИ II-174, УПИ III-639, кв. 15; УПИ IV-422,
УПИ XXI – за озел. и ТП, УПИ V – за инж.
инфрастр., УПИ ХХII-964, 966, УПИ XXIV – за
озел., УПИ XXIII-1169, кв. 2; УПИ XVIII-253
и улица от о.т. 16и-о.т. 16к-о.т. 16л до о.т. 16м,
УПИ XL-8161 за ТЕЦ, кв. 7.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява и съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
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„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.
Решен ие т о може да б ъде обж а л ва но по
реда на чл. 215, ал. 4 ЗУ Т пред А дминистративния съд – София-град, в 30-дневен срок от
съобщаването.
Жа лбите се подават в район „Овча к у пел“
и с е изп ра щат в А д м и н ис т рат и вн и я с ъд –
Софи я-г рад, от отдел „Правен“ на Направление „Арх итект у ра и г радоуст ройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
5424
РЕШЕНИЕ № 481
от 9 юли 2015 г.
Със Заповед № РД-09-50-856 от 3.10.2012 г. на
главния архитект на Столична община (СО) е
допуснато да се изработи изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на плана
за регулация (ИПР) на м. Лозенец – II част,
за отпадане на ул. Плачковица в участъка от
ул. Мала планина до бул. Н. Й. Вапцаров – о.т. 34
до о.т. 241.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на СО е внесен изработеният проект
за ИПР в частта му от о.т. 9, 244б, улична регулация от о.т. 242а до о.т. 10, кв. 1, УПИ V; кв. 5,
УПИ I и VII, м. Борисова градина – Погребите,
част I, ИПР на кв. 204 и улична регулация от
о.т. 34 до о.т. 241 от м. Лозенец и ИПР на кв. 173,
УПИ IV от м. Лозенец – III с разширен обхват
с оглед на регулационното и комуникационното обвързване с територията. Към проекта е
представен идеен проект по част „Пътна“ със
ситуационно решение организация на движение
в участъка с кръговото кръстовище.
Проектът за ИПР е разгледан и приет на
заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-10 от 10.02.2015 г., т. 21, с предложение
главният архитект на СО да издаде заповед за
разширяване на обхвата на проекта, след което
да се изпрати за съобщаване по реда на чл. 128,
ал. 1 ЗУТ.
В изпълнение на протоколното решение
със Заповед № РД-09-50-124 от 20.02.2015 г. на
главния архитект на СО се допълва Заповед
№ РД-09-50-856 от 3.10.2012 г., както следва: „с
допускане изработването на проект за: изменение
на план за улична регулация на бул. Никола Й.
Вапцаров и ул. Атанас Дуков и прилежащите
квартали: кв. 204, м. Борисова градина – Погребите – II част, кв. 173, Лозенец – III част, и кв. 5,
м. Борисова градина – Погребите – I част.
С писмо с изх. № ТП-08-00-2 от 20.02.2015 г.
на нача лник-отдел „Подробни уст ройствени
планове“ издадената заповед е изпратена за съобщаване до кмета на район „Лозенец“.

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

С писмо с изх. № ТП-08-00-2 от 13.03.2015 г.
на главния архитект на СО до директора на
„Държавен вестник“ е приложено обявление за
изработения ПУП.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“ – бр. 21 от 2015 г.
С писмо с изх. № АБ-66-02-62/3 от 24.04.2015 г.
кметът на район „Лозенец“ с приложен констативен протокол удостоверява, че в законоустановения едномесечен срок са постъпили жалба с вх.
№ АБ-66-02-62/1 от 17.04.2015 г. от „Тенис Малееви“ – АД, и становище с вх. № АБ-66-02-62/2 от
20.04.2015 г. от Дияна Захариева – председател на
Сдружение за защита на район „Лозенец“, което
е постъпило и чрез виртуалното деловодство на
Столична община.
Проектът за ИПР е разгледан на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-37 от 26.05.2015 г.,
т. 21, като се взема решение по жалба с вх.
№ АБ-66-02-62/1 от 17.04.2015 г. от „Тенис Малееви“ – АД, за придаваемите части да се представи
договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ и се уважава възражението на Дияна Захариева – председател на
Сдружение за защита на район „Лозенец“, като
се предвиди пешеходна връзка между бул. Н.
Вапцаров и ул. Плачковица. Проектът е приет
по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като след корекции
по уважените възражения и служебните предложения същият се изпраща в СОС на основание
чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
В НАГ – СО, е подадено възражение с вх.
№ ТП-08-00-2/7 от 22.06.2015 г. от председателя
на управителния съвет на Сдружение за защита
на район „Лозенец“, с което се уточнява, че в
подаденото становище с вх. № АБ-66-02-62/2 от
20.04.2015 г., разгледано с протокол № ЕС-Г-37 от
26.05.2015 г., т. 21, на ОЕСУТ, се иска отпадане
на пешеходна връзка между бул. Н. Вапцаров и
ул. Плачковица.
Предвид това с решение по т. 29 на протокол № ЕС-Г-45 от 23.06.2015 г. ОЕСУТ е уважил
възражението на Сдружение за защита на район
„Лозенец“ от 22.06.2015 г.
С оглед на това проектът отново е коригиран
с корекции в оранжев и виолетов цвят и внесен
в НАГ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта със
Заповед № РД-09-50-856 от 3.10.2012 г. на главния
архитект на Столична община преди влизане в
сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), поради
което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
А дминистративното производство започва
служебно по инициатива на компетентния за това
орган, а именно от кмета на общината, който
съгласно Заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. е
делегирал компетентността си на главния архитект на Столична община.
С мо т и ви ра но п ред п иса н ие е доп уснат о
изработване на изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация
(ПУП – ИПР).
Изработването на плана се налага във връзка с възникналата общинска нужда Столична
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община да подобри пропускателната способност
на възловите кръстовища от първостепенната
улична мрежа на гр. София.
Изменението в уличната регулация на кръстовището на бул. Н. Й. Вапцаров постига по-добро
транспортно-комуникационно обслужване на
територията.
С оглед на горното е изработен работен транспортен проект за кръгово кръстовище на бул. Н.
Й. Вапцаров за подобряване на транспортно-комуникационните качества на булеварда.
С оглед изискването на чл. 142, ал. 2 ЗУТ инвестиционният проект следва да съответства на
действащия подробен устройствен план. Предвид
това се обуславя необходимостта от изработване
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация (ПУП – ИПР).
Предвид горното е доказано основанието за
изменение на действащите ПУП в хипотезата на
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2 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.
Изработеният проект е съобщен по реда на
чл. 128, ал. 1 ЗУТ чрез обнародване в бр. 21 от
2015 г. на „Държавен вестник“.
Постъпилите възражения, предложения и
искания са разгледани и частично уважени при
разглеждането от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът за ИПР съответства на общия устройствен план, което е удостоверено от отдел
„Общ устройствен план“ на НАГ.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
В хода на административното производство
по повод на жалбата от „Тенис Малееви“ – АД, и
съгласно решението на ОЕСУТ за образуване на
УПИ VII-1602 – „За спорт и озеленяване“, УПИ
VIII-1602 – „Зa спорт и озеленяване“ от кв. 5 не
е доказано съгласие на собствениците на тези
имоти и не са представени договори по чл. 15,
ал. 5 ЗУТ, поради което не е налице един от
елементите на фактическия състав, който да
докаже правното основание за одобряване на
ИПР за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване изискването на чл. 15, ал. 5 ЗУТ, а именно
по отношение на УПИ VII-1602 – „За спорт и
озеленяване“, УПИ VIII-1602
����������������������������
– „З��������������
а спорт и озеленяване“ от кв. 5.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
протокол № ЕС-Г-37 от 26.05.2015 г., т. 21, на
ОЕСУТ Столичният общински съвет реши:
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1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. Лозенец – II част, кв. 204, на
м. Лозенец – III част, кв. 173, УПИ XIV – „За
озеленяване и трафопост“, на м. Борисова градина – Погребите – I част, кв. 5, УПИ I-1602 – „За
спорт и озеленяване“, отпадане на улица по о.т.
34-241, промяна профила на улица по о.т. 31-32,
на бул. Н. Й. Вапцаров от о.т. 9 до о.т. 244б, на
ул. Атанас Дуков по о.т. 11-242а по кафявите и
зелените линии, цифри, текст и защриховки с
корекциите в оранжев и виолетов цвят съгласно
приложения проект.
2. Планът за регулация не се одобрява за
урегулираните поземлени имоти, за които е
необходимо представяне на договори по чл. 15,
ал. 5 ЗУТ, както следва: УПИ VII-1602 – „За
спорт и озеленяване“, УПИ VIII-1602 – „За спорт
и озеленяване“, кв. 5, м. Борисова градина – Погребите – I част.
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 „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

5395

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1872
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 412 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 29.09.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идн. 68134.1385.2239
(в УПИ III за ожс), местност бул. Ломско шосе,
София, бул. Ломско шосе и ул. Житен, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 364 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 36 400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
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BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.09.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 600 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5298
РЕШЕНИЕ № 1873
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 412 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.09.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ VIII-681, кв. 13 (ПИ
с идн. 68134.1382.2074), София, бул. Ломско шосе
16, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 119 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.09.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5299
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РЕШЕНИЕ № 1875
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 176 от
26.03.2015 г. на Столични я общинск и съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. На 30.09.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на магазин 2, София,
ж.к. Христо Смирненски, бл. 32А, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Слатина“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 39 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.09.2015 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер
360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5300
РЕШЕНИЕ № 1887
от 24 юли 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 445 от
9.07.2015 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 8.09.2015 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
68134.4089.874, к в. 15, м. М ла дос т-3, Софи я,
ж.к. Младост-3, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 360 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 36 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.09.2015 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация в размер
600 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5301

ОБЩИНА ГР. БЯЛА,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 98
от 31 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 ЗМСМ А и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр. Бяла, област Русе, одобрява
ПУП – ПП за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания – част от общински път RSE 1003 (Ботров – Стърмен – Бяла)
от км 13+237 до км 15+959.
Председател:
А. Александрова-Тюркеджиева
5439

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 988
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 7 от 2015 г. на ОЕСУТ, т. 2,
Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (подробен
устройствен план) за отвеждащ колектор за отпадни води от УПИ IX-510, кв. 5А, с. Безден, през
имоти 000402, 000224, 035019 – полски пътища,
и 000192 – канал, в землището на с. Опицвет,
община Костинброд.
Председател:
В. Михайлов
5430
РЕШЕНИЕ № 990
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

и протокол № 15 от 2013 г. на ОЕСУТ, т. 3, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП (подробен
устройствен план) – магистрален водопровод за
махала Беледие хан, с. Градец, през имот 036019,
път II клас 000200, землище на с. Богьовци,
път II клас (изоставен път) 000143, землище на
с. Градец, община Костинброд.
Председател:
В. Михайлов
5431

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-243
от 7 август 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от
20.03.2015 г. на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и
констативен протокол от 6.07.2015 г. на Община
Невестино одобрявам план на новообразувани
имоти по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за имоти с идентификатори № 55542.150.3 и № 55542.150.4 в местност
Еленско лозе за землището на с. Пастух, община
Невестино, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред А дминистративния съд – К юстендил, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
5429

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 867
от 4 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и Решение
№ КЗЗ-7 от 19.03.2015 г., т. 46, на Комисията
за земеделските земи – София, Общинският
съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на тех ни ческата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – трасе за водоснабдяване
на имот № 000925 в м. Чуката в землището
на с. Дряновец, собственост на инвеститора
„Енергомонтаж – РР“ – А Д, Разград, с обща
дължина 1701 м, от които 1680 м през земеделска
територия, започващо от ул. Неофит Рилски и
преминаващо през общински поземлени имоти
с № 000036, 000039, 000047, 000064 и 000071 в
местността Бъзова ливада, съгласно приложения
парцеларен план.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Разград.
Председател:
М. Цанева
5440
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РЕШЕНИЕ № 868
от 4 август 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150 ЗУ Т и Решение № 1
от 9.07.2015 г., раздел І, т. 1, на комисията по
чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при Областната дирекция
„Земеделие“ – Разград, към Министерството на
земеделието и храните – София, Общинският
съвет – Разград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизи ра нат а т ери т ори я – т рас е на елек т р он на
съобщителна мрежа за оптична свързаност
за базова станция 4736М7 в поземлен имот с
идентификатор 61710.104.52 в местността Бакшиш – Р в землището на Разград към оптичен
ринг на „Теленор България“ – ЕА Д, София,
чрез полагане на оптичен кабел през поземлени
имоти с идентификатори: 61710.104.52 – нива,
собственост на Иванка Иванова Бонева, имот
с и ден т ифи кат ор 61710.104.80 – полск и п ът,
общинска собственост, местност Бакшиш – Р,
и имот с идентификатор 61710.103.454, представляващ републикански път ІІ-49, държавна
собственост – в землището на Разград, община
Разград, с обща дължина 154 м, от които 150 м
през земеделската територия, съгласно приложен
парцеларен план и като съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) по чл. 150 ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215 и 218 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Разград.
Председател:
М. Цанева
5441

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 2080
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. l ЗУ Т и п ротокол № 42 на ПК
„Ус т р о й с т в о н а т е р и т о р и я т а и е ко л о г и я “
Общинск и я т съвет – г р. Самоков, одобрява
ПУП – парцеларен план за обект: Път II-82
„Обход на гр. Самоков“ от км 2+156,66 до км
4+740,11, засягащ поземлени имоти в землищата на с. Драгушиново и гр. Самоков, община
Самоков, Софийска област.
Председател:
С. Стойчева
5432

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2013
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
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Одобрява проект (по кафявите черти и надписи) за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация на с. Остра могила,
община Стара Загора, одобрен със Заповед № 17
от 11.01.2006 г., в частта му за УПИ VII – „За
църква“, кв. 19, който се разделя на УПИ ХI-554
„За озеленяване“ и УПИ VII-387 „За църква“,
които се отреждат съответно за поземлен имот
554 и за поземлен имот 387.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
5434
РЕШЕНИЕ № 2014
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел.
захранване на поземлен имот (ПИ) № 068007
от КВС на местност Сараджарка, землище
с. Ракитница, община Стара Загора, с обща
дължина на кабелното трасе 214 м за нуждите
на Стефан Димов Танев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
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РЕШЕНИЕ № 2016
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ № 076023 от КВС на местност Старите
лозя в землището на с. Арнау тито, община
Стара Загора, с обща дължина на кабелното
трасе 374 м за нуждите на „Булсатком“ – ЕАД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
5437
РЕШЕНИЕ № 2017
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ № 132007 от КВС на местност Варницата,
землище с. Пряпорец, община Стара Загора,
с обща дължина на кабелното трасе 118 м за
нуждите на Христомира Иванова Рачева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
5438

5435

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 2015
от 30 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно ел. захранване
на ПИ с идентификатор 68850.205.22 от кадастралната карта на местност Джелата, землище
гр. Стара Загора, с обща дължина на кабелното
трасе 343 м за нуждите на Тихомир Генев Генев,
Галя Генева Генева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов
5436

РЕШЕНИЕ № 749
от 5 август 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план и специализирана В и К схема за външен водопровод
към ПИ 066016, местност Тойкона, в землището
на с. Българин, община Харманли, с възложител „Агро Алфа“ – ООД. Трасето на водопровода с обща дължина 429,32 м преминава през
ПИ 000250 – полски път (общинска публична
собственост), в землището на с. Коларово, община Харманли, и през ПИ 000274 – общинска
публична собственост (четвъртокласен път), в
землището на с. Българин, община Харманли.
Сервитутът на водопровода е 0,69 м съгласно
чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Разположението
на трасето и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
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Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
5433
177. – М и н и с т ър ът н а е н е р г е т и к а т а н а
основание постъпило заявление за търсене и
проучване на подземни богатства във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните
богатства открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства, неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
в площ „Балабан-3“, разположена в землището
на с. Бряговец, община Крумовград, област
Кърджали, и описана със следните координати
в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4546115

9446610

2.

4545915

9447260

3.

4543955

9446525

4.

4543405

9446770

5.

4542940

9446640

6.

4540000

9447195

7.

4540000

9446680

8.

4540540

9446345

9.

4543090

9445910

10.

4543330

9445390

11.
4543850
9445780
5474
1. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 153, ал. 3 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 2,
буква „в“ ЗУ Т е издадена Заповед № РС-76 от
17.08.2015 г. за презаверяване на Разрешение
за строеж № 36 от 17.11.2011 г., издадено от
областния управител на област Велико Търново, влязло в сила на 28.12.2011 г. (ДВ, бр. 98
от 2011 г.), за обект: „Рехабилитация на път
ІІІ-514 „Камен – Драганово“, у част ък от к м
5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км
25+157 (на територията на община Стражица
и община Горна Оряховица)“. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУ Т издадената заповед за презаверяване на разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването є.
5496
15. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от Закона за устройство на територията
(ЗУ Т) съобщава, че е изда л Разрешение за
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строеж № РС-74 от 5.08.2015 г. на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, за обект:
„Външен захранващ водопровод за противопожарни нужди на подстанция „Марица-изток“
400/220/31,5 kV – гр. Гълъбово“, в землищата
на с. Пясъчево, община Симеоновград, област
Хасково, и гр. Гълъбово, община Гълъбово,
област Стара Загора. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
5451
18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5 и
8 и чл. 145, ал. 2, т. 2 ЗУТ е издадена Заповед
№ РС-75 от 14.08.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-42 от 26.08.2011 г. за
обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“
от км 342+639,41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 (ДВ,
бр. 67 от 2011 г.), съответно за: нов надлез на
км 359+900 при с. Великденче; нови кръстовища на км 346+890, км 348+560, км 348+960,
км 351+360, км 353+276, км 354+570, км 360+000
и км 367+130; нови тръбни водостоци ∅ 100
на к м 348+974 и к м 365+757; бат ери я 2/2
при км 0+349,19 и тръбен водосток ∅ 100 на
км 0+351,69 по второстепенно направление при
кръстовището на км 351+360 за с. Садовица;
мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци (подробно описани в
техническия проект) с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия; допълнителни площадки за принудително спиране: от км 347+300
до км 347+357 дясно; от км 357+500 до км 357+557
ляво; от км 360+450 до км 360+507 ляво; от км
360+980 до км 361+037 ляво; от км 0+130 до км
0+187 дясно на пътна връзка за с. Фотиново;
реконструкция на водопроводи на км 345+247,
км 345+259, км 348+462, км 352+630, км 356+361
и км 0+470 на пътна връзка „Фотиново“. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издадената заповед
за допълване на разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен
срок от съобщаването є.
5497
39. – Агенцията за държавни вземания –
Рег иона л на д и рек ц и я – П ловд и в, на осно вание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 3939/2 014/0 0 0132 о т 3.0 8.2 015 г. в ъ з л а г а
на „Барбарос Кей п тау н“ – ЕООД, ЕИ К по
БУЛС ТАТ 203587505, Първомай, ул. Стефан
Стамболов 68а, представител: Мюмюн Нешад
Ахмед – управител, следния недвижим имот: група № 2 – дворно място 1430 кв. м, намиращо се
в с. Караджалово, заедно с построената масивна
сграда (магазин и навес) с обща застроена площ
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244 кв. м; по НА № 111/1999 г.: дворно място
1430 кв. м, намиращо се в с. Караджалово, област
Пловдив, заедно с построените в него масивна
сграда (магазин и навес) със застроена площ
244 кв. м, двуетажна масивна сграда (магазин)
с ъс зас т роена п лощ 62 к в. м, пол у маси вна
сграда (ск ладови помещения) със застроена
площ 123 кв. м, масивна сграда (склад и навес)
със застроена площ 230 кв. м, масивна сграда
(склад и навес) със застроена площ 110 кв. м,
намиращо се в с. Каладжалово, област Пловдив,
при граници: от две страни – улици, Динка Георгиева, Иван Петров, съставляващо имот пл.
№ 363 в кв. 28, за който имот и съседния му с
пл. № 333 е отреден парцел X – поща, ресторант,
търговски магазини и за битови услуги в кв. 28
по регулационния план на с. Караджалово; акт
за собственост: нотариален акт за собственост
върху недвижим имот, придобит по давност,
№ 111, том VI, дело № 1256/99 г.; по скица от
18.02.2014 г.: ПИ 363 се състои от 1430 кв. м, а
именно: 1. пар. (УПИ) XII – търговия и обслужващи дейности се състои от 245 кв. м, граници:
улица, пар. (УПИ) X-363, търговия и обслужващи дейности и пар. (УПИ) VIII-364, постройки:
магазин – 137 кв. м, навес – 71 кв. м; уличната
и дворищната регулация са приложени; в пар.
(У П И) X I I – т ърг ови я и о б с л у ж ва щ и дейности, се предвижда строителство за търговия
и обслужващи дейности; 2. пар. (УПИ) X-363
търговия и обслужващи дейности се състои от
1185 кв. м, граници: улица, пар. (УПИ) XI-362,
пар. (УПИ) VIII-364 и търговия и обслужващи
дейности и пар. (УПИ) XII – търговия и обслужващи дейности, постройки: 2 иж – 62 кв. м; п
Иж – 100 кв. м, навес – 10 кв. м, иж – 120 кв. м,
навес – 80 кв. м; иж – 30 кв. м, навес – 75 кв. м;
уличната и дворищната регулация са приложени;
в пар. (УПИ) X-363, търговия и обслужващи дейности, се предвижда строителство за търговия и
обслужващи дейности, за сумата 24 696 лв., в т. ч.
20 580 лв. (данъчна основа по ЗДДС) и 4116 лв.
(ДДС). Имотът се продава такъв, какъвто е в
момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения
имот. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
5397
40. – А г енц и ята за д ърж а вни взема ни я,
Рег иона л на д и рек ц и я – П ловд и в, на о сно вание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 3939/2014/000136 от 3.08.2015 г. възлага на
„Н и к и Ра д и “ – ЕООД , Е И К по БУ ЛС ТАТ
203078472, Пловдив, бул. Дунав 89, ет. 2, ап. 5,
п редс та ви т ел: Ра д иа на За п ря нова Ата насова – управител, следния недвижим имот: група
3 – масивна сграда (магазин) с площ от около
140 кв. м, намираща се в с. Дълбок извор; по НА
№ 160/1999 г. масивна сграда (магазин) с площ
от около 140 кв. м, намираща се в с. Дълбок
извор, област Пловдив, застроена в общински
парцел „Автоспирка“ в кв. 14, при граници на
терена: от две страни улици, парцел VII-215,
парцел VIII-214, парцел IX-211 по регулационния
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план на с. Дълбок извор, област Пловдив, акт за
собственост: нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност, № 160,
том V, дело 1311/99 г.; по скица от 22.05.2014 г.
УПИ XV – търговия и услуги, е с предназначение
за търговия и услуги, граници: УПИ VII-215,
две улици и автоспирка, УПИ XV – търговия
и услуги има площ 253 кв. м, МО – 140 кв. м,
уличната и дворната регулация са приложени,
за сумата 27 251 лв., в т. ч. 22 709,17 лв. (данъчна
основа по ЗДДС) и 4541,83 лв. (ДДС). Имотът
се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за
недостатъци на закупения имот. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
5398
19. – Софийският университет „Св. К лимент Охридски“ обявява конку рс за доцент
по 3.8. Икономика (счетоводство и одит) 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. К л. 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.
5252
54. – На ц иона лни ят военен у ниверси те т
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
„главен асистент“ от област на висшето образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика по научната специалност 02.21.07
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по учебните дисциплини: „Теория на автоматичното управление“,
„Системи за автоматично управление на ЛА“,
„Електромеханични устройства“, „Теория на автоматичното регулиране и управление“, „Идентификация на системи“, „Пилотажно и прицелно
навигационни комплекси“ и „Информатика“),
за военнослужещ в катедра „Електротехника,
автоматика и информационни технологии“ във
факултет „Авиационен“ 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 – 2001,
2071 или 2111; 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 изиск вани ята на чл. 40, а л. 1 от Закона
за защита на класифицираната информация).
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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 министерство 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.
5487
1. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ за военнослужещ в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения
от ВМС“ на факултет „Навигационен“ в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.1. Национална
сиг у рност, у чебни дисциплини – „Военнополитически организации и военно-граждански
отношения“ и „Тактика на ВМС“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел.: 552-230, 552-243, 632-015, в. 16704, и на сайта
на училището: www.naval.-acad.bg.
5407
13. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява два
конкурса за доцент по 4.3. Биологични науки,
физиология на растенията, шифър 01.06.16: един
за нуждите на секция „Регулиране на растежа
и развитието на растенията“; един за нуждите
на секция „Минерално хранене и воден режим
на растенията“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в канцеларията на института: 1113
София, ул. Акад. Г. Бончев 21, тел. 872-81-70.
5408
4. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за външно кабелно
електрозахранване и външно ВиК захранване
за ПИ с КИ 80437.18.2 за „Гъбопроизводство и
компостна площадка“ по кадастралната карта
на с. Червен, община Асеновград. Проектът и
придружаващата го документация са изложени
за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5442
68. – Община Казанлък на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява Татяна Стефанова Бояджиева – наследница на Стефан Минчев Маров,
че е издадена Заповед № 1290 от 2.07.2015 г.
на смета на община Казанлък за отчуждаване
на имот – частна собственост, представляващ
поземлен имот № 041008 – незастроен, местност
Търниченски ливади, по КВС в землището на
гр. Казанлък с площ за отчуждаване 1760 кв. м,
попадащ в реализацията на обект: „Разширение
на съществуващия гробищен парк Казанлък“.
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Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
В едномесечен срок от съобщаването є заинтересованото лице следва да посочи банкова
сметка, по която да бъде преведено дължимото
обезщетение. В случай че не бъде посочена
банкова сметка, сумата ще бъде преведена по
сметка на Община Казанлък.
5444
89. – Община гр. Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на пряко заинтересованите лица, че
е изработен окончателен проект: подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект „Реконструкция и изграждане на довеждащ път“ до „Площадка за предварителна
обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния“ за промяна
предназначението на ПИ № 000168 – полски
път, и ПИ № 000239 – полски път, по картата
на възстановената собственост на гр. Павликени, ЕК АТТЕ 55052, община Павликени, област Велико Търново. Целта на разработката
е проектиране на довеж дащ път с дължина
951 м и пътна връзка със свързващ път ІІІ405 „Добромирка – Павликени – Свищов“ от
републиканската пътна мрежа при км 27+927
като Т-образно кръстовище с нова лента за
движение в съответствие с нормите за проектиране. Трасето на проектирания довеждащ път
основно следва трасетата на съществуващите
полски пътища по КВС – ПИ № 000168 и ПИ
№ 000239, същият се разширява по цялата си
дължина на 8 м, като засяга следните имоти:
ПИ № 0 0 0168 – полск и път, собст веност на
Община Павликени; ПИ № 000239 – полск и
път, собственост на Община Павликени; ПИ
№ 000169 – пасище мера, собственост на Община Павликени; ПИ № 000032 – нива, собственост на ДПФ; ПИ № 000531 – канал, собственост на МЗХ – ХМС – изоставен, затлачен
и неточно отразен в КВС, същият на терена
не попада в обсега на проектното трасе; ПИ
№ 800089 – полски път, собственост на Община
Павликени; ПИ № 000027 – нива, собственост
на ДПФ; ПИ № 000155 – канал, собственост на
МЗХ – ХМС – пресича се от трасето, ще бъде
изг радено мостово съоръжение. Окончателният проект на ПУП – ПП се намира в отдел
„РРЕПП“ при Община Павликени, стая № 114,
и може да бъде разгледан всеки работен ден от
9 до 16 ч. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5418
11. – Община Полски Тръмбеш на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че съгласно Решение № 601 от
протокол № 47 от 26.02.2015 г. на Общинския
с ъ в е т – г р. По лс к и Т р о м б еш , е и з р аб о т ен
предварителен проект за изменение на под-
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робен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) на гр. Полски Тръмбеш, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Проектът е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „Устройство на територията“ на
общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация
на гр. Полски Тръмбеш.
5443

С ЪД И Л И Щ А
В ар н е нс к и я т р а й о н е н с ъ д , Х L I с ъ с т а в,
п ризовава Ина Васи ливна Ба лабан, родена
на 10.08.1976 г., гражданин на Украйна, като
ответница по предявения от Иван Стефанов
Господинов иск по гр.д. № 8817/2015 г. с правно
основание чл. 49 СК, която следва да се яви
в съда в канцеларията на деловодството на
41 състав в 7-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба по делото и приложенията. При
неявяване на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5414
Казанлъшкият районен съд призовава Лилиана-Ра лу ка Иванов-Карад жова, родена на
7.02.1984 г., без адресна регистрация в страната
и с неизвестен адрес, да се яви в съда в открито
съдебно заседание, насрочено на 25.11.2015 г.
в 9 ч. в зала № 1 на втори етаж, за връчване
на съдебните книжа като ответник по гр. д.
№ 1458/2015 г., заведено от А н д рей Д янков
Караджов – чл. 49 СК. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5410
Ломският районен съд съобщава на ответника Фикри Бекиров, роден на 24.05.1957 г.,
гражданин на Македония, сега с неизвестен
адрес, да се яви в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в
гражданското деловодство на Ломския районен
съд, пл. Свобода 8, за да посочи адрес в Република България, на който да бъде призован,
и да получи препис от исковата молба и приложенията към нея ведно с разпорежедане по
гр.д. № 861/2015 г. по описа на съда, заведено
от Весела Николова Фидосова от с. Медковец,
община Медковец, област Монтана, ул. Тунджа
6, за развод – по чл. 49, ал. 1 СК. В случай
че не се яви, за да получи съдебните книжа
в указания срок, и не посочи съдебен адрес,
съдът ще му назначи особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5452
Севлиевският районен съд уведомява Андреас А лфред Штромер, роден на 8.01.1968 г., без
известен настоящ или постоянен адрес, че има
образувано гражданско дело № 739/2015 г. по
описа на съда с ищец Ивелина Паунова Иванова
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от Севлиево, с предявен иск по чл. 127, ал. 2
СК. Ако в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ не се яви в съда, за да
получи съдебните книжа, делото ще се разгледа
с участието на особен представител по реда на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5400
Окр ъж н и я т с ъд – Бу рг ас , на основа н ие
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е
образувано гр.д. № 1810 по описа на съда за
2014 г. по предявено на 6.10.2014 г. мотивирано
искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество с правно основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка
с § 5 ПЗРЗОПДНПИ за отмемане в полза на
държавата на имущество на обща стойност
1 267 662,82 лв., придобито от Неделчо Милчев
Здравчев, Росица Илиева Здравчева и Ирена
Неделчева Здравчева, а именно:
1. От Неделчо Милчев Здравчев и Росица Илиева Здравчева с правно основание чл. 4, ал. 1 във
връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
1.1. недвижим имот, представляващ дворно
място, съставляващо урегулиран парцел № І-3
в кв. 2 по плана на гр. Каблешково, община
Поморие, цялото с площ 890 кв. м, при граници: от изток – парцел ІІ-8, от запад – улица,
о т север – и мо т п ла носн и мачен № 3 извън
регулацията, и от юг – парцел Х-3;
1.2. недвижим имот, представляващ незастроено дворно място с планоснимачен № 3
извън регулацията на гр. Каблешково, община
Поморие, с площ 2460 кв. м, при граници: от три
страни общинска мера и регулация – собствен
парцел І-3 в кв. 2;
1.3. сумите, предоставени в заем на трети физически лица, възлизащи общо на 661 125,63 лв.:
1.3.1. сумата в размер 8904 лв., предоставена
в заем, обезпечен с договорна ипотека, вписана
с нотариален акт за договорна ипотека № 105,
том 2, от 6.06.2000 г. на СВ – Бургас;
1.3.2. сумата в размер 16 027,20 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 128, том 2, от 13.06.2000 г. на СВ – Бургас;
1.3.3. сумата в размер 1797,76 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 121, том 3, от 15.09.2000 г. на СВ – Бургас;
1.3.4. сумата в размер 3392 лв., предоставена
в заем, обезпечен с договорна ипотека, вписана
с нотариален акт за договорна ипотека № 3,
том 3, от 17.07.2000 г. на СВ – Бургас;
1.3.5. сумата в размер 11 772 лв., предоставена
в заем, обезпечен с договорна ипотека, вписана
с нотариален акт за договорна ипотека № 6,
том 1, дело № 46 от 10.01.2001 г. на СВ – Бургас;
1.3.6. сумата в размер 8883,50 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 163, том 1, дело № 1234 от 16.03.2001 г. на
СВ – Бургас;
1.3.7. сумата в размер 14 039,20 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
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вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 163, том 1, дело № 1234 от 16.03.2001 г.
на СВ – Бургас, № 176, том 1, дело № 1313 от
20.03.2001 г. на СВ – Бургас;
1.3.8. сумата в размер 19 184 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 5, том 2, дело № 1484 от 28.03.2001 г. на
СВ – Бургас;
1.3.9. сумата в размер 24 590,40 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 76, том 4, дело № 5181 от 26.10.2001 г. на
СВ – Бургас;
1.3.10. сумата в размер 16 350 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 16, том 4, дело № 5853 от 25.11.2001 г.
на СВ – Бургас;
1.3.11. сумата в размер 8044,20 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 182, том 2, дело № 2680 от 6.06.2001 г. на
СВ – Бургас;
1.3.12. сумата в размер 11 336 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 30, том 3, дело № 2967 от 22.06.2001 г. на
СВ – Бургас;
1.3.13. сумата в размер 17 187,12 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 74, том 4, дело № 5161 от 26.10.2001 г. на
СВ – Бургас;
1.3.14. сумата в размер 11 859,20 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 151, том 4, дело № 5797 от 21.11.2001 г. на
СВ – Бургас;
1.3.15. сумата в размер 10 154,56 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 35, том 1, дело № 93 от 18.01.2002 г. на
СВ – Бургас;
1.3.16. сумата в размер 6373,12 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 51, том 2, дело № 1319 от 12.04.2002 г. на
СВ – Бургас;
1.3.17. сумата в размер 3868,80 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 71, том 2, дело № 1416 от 19.04.2002 г. на
СВ – Бургас;
1.3.18. сумата в размер 7488 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 198, том 3, дело № 3331 от 13.08.2002 г. на
СВ – Бургас;
1.3.19. сумата в размер 9464 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 157, том 5, дело № 5800 от 18.12.2002 г. на
СВ – Бургас;
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1.3.20. сумата в размер 15 600 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 122, том 2, дело № 1619 от 30.04.2002 г. на
СВ – Бургас;
1.3.21. сумата в размер 7404,40 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 176, том 1, дело № 1747 от 12.03.2003 г. на
СВ – Бургас;
1.3.22. сумата в размер 2456,60 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 123, том 4, дело 4236 от 19.08.2003 г. на
СВ – Бургас;
1.3.23. сумата в размер 21 625 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 48, том 5, дело № 5226 от 6.10.2003 г.
на СВ – Бургас;
1.3.24. сумата в размер 2595 лв., предоставена
в заем, обезпечен с договорна ипотека, вписана
с нотариален акт за договорна ипотека № 58,
том 5, дело № 5260 от 7.10.2003 г. на СВ – Бургас;
1.3.25. сумата в размер 8373,20 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 185, том 5, дело № 6177 от 13.11.2003 г. на
СВ – Бургас;
1.3.26. сумата в размер 11 288,25 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека, вписана с нотариален акт за договорна
ипотека № 39, том 6, дело № 65 от 27.11.2003 г.
на СВ – Бургас;
1.3.27. сумата в размер 1717,40 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 54, том 1, дело № 157 от 21.01.2004 г. на
СВ – Бургас;
1.3.28. сумата в размер 7607,40 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 104, том 1, дело № 549 от 10.02.2004 г. на
СВ – Бургас;
1.3.29. сумата в размер 17 375,50 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 177, том 4, дело № 4724 от 15.07.2004 г. на
СВ – Бургас;
1.3.30. сумата в размер 4650 лв., предоставена
в заем, обезпечен с договорна ипотека, вписана
с нотариален акт за договорна ипотека № 46,
том 5, дело № 5368 от 9.08.2004 г. на СВ – Бургас;
1.3.31. сумата в размер 8132,60 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 101, том 1, дело № 456 от 27.01.2005 г. на
СВ – Бургас;
1.3.32. сумата в размер 4647,20 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 158, том 4, дело № 3413 от 5.05.2005 г. на
СВ – Бургас;
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1.3.33. сумата в размер 36 830,63 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 7, том 9, дело № 8113 от 30.09.2005 г. на
СВ – Бургас;
1.3.34. сумата в размер 10 540 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 39, том 3, дело № 1877 от 23.03.2006 г. на
СВ – Бургас;
1.3.35. сумата в размер 17 825 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 155, том 6, дело № 5408 от 30.06.2006 г. на
СВ – Бургас;
1.3.36. сумата в размер 13 795 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 194, том 6, дело № 5610 от 10.07.2006 г. на
СВ – Бургас;
1.3.37. сумата в размер 16 330 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 101, том 1, дело № 368 от 24.01.2007 г. на
СВ – Бургас;
1.3.38. сумата в размер 33 250 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 119, том 3, дело № 2149 от 11.03.2008 г. на
СВ – Бургас;
1.3.39. сумата в размер 39 221,20 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 111, том 2, дело № 2344 от 10.10.2006 г. на
СВ – Царево;
1.3.40. сумата в размер 13 080 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 100, том 1, дело № 857 от 4.12.2001 г. на
СВ – Поморие;
1.3.41. сумата в размер 11 245 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 5, том 1, дело № 79 от 21.01.2003 г. на
СВ – Поморие;
1.3.42. сумата в размер 12 108,60 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека, вписана с нотариален акт за договорна
ипотека № 83, том 1, дело от 21.04.2006 г. на
СВ – Поморие;
1.3.43. сумата в размер 18 264,04 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана е нотариален акт за договорна ипотека № 42, том 1, дело № 420 от 20.02.2007 г. на
СВ – Поморие;
1.3.44. сумата в размер 4451,20 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 34, том 3, дело № 3896 от 17.12.2002 г. на
СВ – Сливен;
1.3.45. сумата в размер 8432 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 18, том 1, дело № 418 от 19.03.2004 г. на
СВ – Карнобат;
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1.3.46. сумата в размер 37 432,50 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 69, том 1, дело № 1906 от 8.09.2004 г. на
СВ – Карнобат;
1.3.47. сумата в размер 5624,40 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 198, том 2, дело № 302 от 7.05.2001 г. на
СВ – Айтос;
1.3.48. сумата в размер 14 800 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 62, том 1, дело № 632 от 6.04.2006 г. на
СВ – Айтос;
1.3.49. сумата в размер 7300,80 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека № 94, том 1, дело № 334 от 1.04.2002 г. на
СВ – Несебър;
1.3.50. сумата в размер 13 935,15 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 94, том 6, дело № 7351 от 23.12.2003 г. на
СВ – Стара Загора;
1.3.51. сумата в размер 5390,90 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 194, том 7, дело № 8160 от 21.12.2004 г. на
СВ – Стара Загора;
1.3.52. сумата в размер 17 081,60 лв., предоставена в заем, обезпечен с договорна ипотека,
вписана с нотариален акт за договорна ипотека
№ 17, том 8, дело № 6540 от 12.10.2005 г. на
СВ – Стара Загора.
2. От Неделчо Милчев Здравчев и Росица Илиева Здравчева на основание чл. 4, ал. 2 във връзка
с чл. 10 ЗОПДИППД сумите от продажбата на
следните недвижими имоти, за придобиването на
които не са установени законни доходи, възлизащи
общо на 103 310 лв.:
2.1. сумата в размер 22 180 лв. от продажбата
на недвижим имот, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба № 130, том 8, дело
№ 1954 от 22.05.2002 г. на Службата по вписванията – Бургас, съгласно който e продаден
апартамент № 11 на ет. 5, вх. 3, в жилищна
сграда блок № 413-І, построен върху държавна
земя в к/с Меден рудник, Бургас, състоящ се
от две дневни, спалня, две кухни, баня – две
бани, тоа летна, две ант рета, със заст роена
площ 10 0 к в. м, ведно с избено помещение
№ 10+8, при граници на избеното помещение:
изток – Я. Стоянов и В. Динев, запад – В. Турлаков и външен зид, север – коридор, коридор,
и юг – прегр. зид, прегр. зид, както и ведно с
1,91% ид.ч. от общите части на сградата и с
1,91% ид.ч. от правото на строеж върху мястото;
2.2. сумата в размер 22 200 лв. от продажбата
на недвижим имот, обективирана в нотариален
акт за покупко-прода жба № 22, том 1, дело
№ 28 от 8.01.2001 г. на Службата по вписвани я та – Бу ргас, съгласно кой то е п рода ден
апартамент № 11 в Бургас, к/с Славейков, в
жилищна сграда – блок № 33, вход 3 (буква „з“),
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на четвърти жилищен етаж с площ 61,06 кв. м,
сьстоящ се от две стаи и кухня с принадлежащите избено помещение № 11 с полезна площ
2,54 кв. м, с 0,545% идеални части от общите
част и на сг ра дата, заедно със съо т вет но т о
право на строеж върху терена, при граници
на жилището: отгоре – ап. 14, отдолу – ап. 8,
изток – ап. 10, запад – ап. 12, север – стълби,
юг – тревна площ;
2.3. сумата в размер 58 930 лв. от продажбата
на недвижим имот, обективирана в нотариален акт за покупко-продажба № 181, том 17 от
1.10.2002 г. на Службата по вписванията – Бургас, съгласно който са продадени 407/515 кв. м
в и д. час т и о т у рег ул и ра н позем лен и мо т
(парцел), планоснимачен № І-335, намиращ се
в квартал 29 по плана на квартал Сарафово,
Бу ргас, ул. Рибарска 30, цели ят у рег улиран
поземлен имот с площ 515 кв. м, при граници
на поземления имот: североизток – поземлен
имот (парцел) № ІІ-331, югозапад – улица, северозапад – улица, югоизток – поземлен имот
(парцел) № XII-334, ведно с построените в него
масивна жилищна сграда от един жилищен
етаж и един избен етаж, масивна лятна кухня
и стая, подобрения и насаждения.
3. От Неделчо Милчев Здравчев на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
3.1. сумата 2500 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от капитала
на „Здравчева и Иванов“ – ООД, ЕИК 147142178,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Вардар 30;
3.2. сумата в размер 40 902,65 лв., представляваща направени вноски в спестовен влог в
щатски долари по сметка: IBAN ВG47 UВВS
8002 4100 4448 13 в „Обединена българска банка“ – А Д, с титуляр Неделчо Здравчев;
3.3. сумата в размер 23 662,59 лв., представляваща направени вноски в сметка с IВАN
ВG36 UNCR 9660 4107 7570 02 в щатски долари
в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Неделчо Здравчев;
3.4. су мата в размер 384,91 лв., представляваща направени вноски в спестовен влог
в левове IBAN ВG76 PIRB 8080 4601 8454 39
в „Банка Пиреос България“ – А Д, с титуляр
Неделчо Здравчев.
4. От Росица Илиева Здравчева на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
4.1. сумата в размер 11 046,34 лв., представляваща направени вноски в сметка с IBAN
ВG30 UNCR 7630 2163 9689 17 в щатски долари
в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр Росица
Здравчева;
4.2. сумата в размер 72 580,70 лв., представляваща направени вноски в сметка с IBAN ВG41
UNCR 7630 1063 9469 12 в левове в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, с титуляр Росица Здравчева.
5. От Ирена Неделчева Здравчева на основание
чл. 8, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
130,67/306 кв. м идеални части от описания
недвижим имот: УПИ V-2635, в квартал 39, по
плана на к-с Братя Миладинови, Бургас, ул. Вар-
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дар 30, целият с площ 306 кв. м, при граници:
югоизток – ул. Вардар, югозапад – УПИ VІ-2636,
северозапад – УПИ ХІ-2626, североизток – УПИ
ІV-2632, 2634.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 7.12.2015 г. в 14 ч. В
двумесечен срок от обнародване в „Държавен
вестник“ на обявлението третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд като първа инстанция
по настоящото дело.
5278
Пловдивск и ят окръжен съд, г ра ж данско
исково отделение, ХV гр. състав, на основание
чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 1148/2015 г. по искова молба на
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество против Красимир Фотев Фотев и
Мария Павлова Фотева, двамата с постоянен
адрес: Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев 24,
ет. 2, ап. 5, с която на основание чл. 74, ал. 1
и 2 ЗОПДНПИ се иска отнемане в полза на
държавата на имущество на обща стойност
1 062 374,80 лв., а именно:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Красимир Фотев Фотев и
Мария Павлова Фотева:
Двуетажна жилищна сграда със застроена
площ 150 кв. м и РЗП 300,50 кв. м, V категория,
намираща се в с. Брестовица, община „Родопи“,
област Пловдив, ул. Христо Ботев 35, построена
в УПИ № ІІ-849 от кв. 51 по регулационния
план на с. Брестовица, при граници на поземления имот: улица, УПИ І-845, УПИ ХVІ-848,
УПИ ХХІV-848, УПИ ХІХ-851, УПИ ІІІ-850;
пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 250 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ от Красимир Фотев Фотев:
Сума в размер 812 374,80 лв., представляваща
получената облага от извършено престъпление,
подлежаща на отнемане на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 ЗОПДНПИ.
Всички заинтересовани лица могат да предявят своите претенции върху посоченото процесно имущество, предмет на исковата молба,
в срок до 11.01.2016 г.
Първото съдебно заседание по делото ще се
проведе на 21.01.2016 г. от 14 ч. в Окръжния
съд – Пловдив, Съдебна палата, бул. Шести
септември 167.
5179
Русенският окръжен съд в закрито заседание
с определение № 980 от 15.07.2015 г. обявява,
че в съда на 17.04.2015 г. по мотивирано искане
с вх. № 4412 от 17.04.2015 г. от Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров
срещу Валентин Йорданов Казанов, Йоанета
Маринова Казанова, Маринела Валентинова
К а за нова и „БГ Тра нзи т“ – ЕООД , с ЕИ К
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117668603, е образу вано г р. д. № 330/2015 г.
относно отнемане в полза на държавата на
имущество на стойност 3 072 780,30 лв. на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във
връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ. Иска се отнемане
в полза на държавата на следното имущество:
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
Апартамент № 4 на петия етаж във вх. А на
жилищен блок Шабла, ул. Тулча 8, кв. Възраждане-изток, Русе, община Русе, област Русе, със
застроена площ 58,93 кв. м, при граници: от
север – ап. 3 и стълбище, от изток – терен на
комплекса, от юг – ап. 6 и терен на комплекса,
от запад – терен на комплекса и ап. 3, заедно
с избено помещение № 5, със застроена площ
2,72 кв. м, при граници: от север – терен на
комплекса, от изток – изба 4, от юг – коридор, от запад – изба 6, ведно с припадащите
му се 0,861 % идеални части от общите части
на сградата за сумата 18 725 лв., а по данни от
кадастрална карта представлява: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 63427.1.222.1.20,
с адрес на имота: Русе, ул. Тулча 8, вх. 1, ет. 5,
ап. 4; самостоятелният обект се намира в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.222; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива
на обекта: 1; площ: 58,93 кв. м; ниво: 1; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 63427.1.222.1.45, 63427.1.222.1.19; под обекта:
63427.1.222.1.16; над обекта: 63427.1.222.1.24, стар
идентификатор: няма, собственост на Маринела
Валентинова Казанова.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
Лек автомобил марка и модел „Форд К А“ с
рег. № Р 7877 АТ, рама WFOBXXWPRBYL41939,
цвят светлосив металик, собственост на Валентин Йорданов Казанов и Йоанета Маринова
Казанова.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Джип Гранд Чероки“ с рег.
№ Р9343АТ, рама 1J4GZN8M4W Y114631.
– Сумата от продажбата на лек автомобил марка и модел „КИА СОРЕНТО“ с рег.
№ Р2674АК, рама KNEJC521555496678.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 723,66 лв., постъпила
от трето лице по разплащателна сметка BG 90
CREX 9260 1413 7643 00 в „Токуда Банк“ – А Д,
с титуляр Валентин Йорданов Казанов.
– Сумата в размер 785 лв., внесена на каса
по банковата сметка BG 38 R ZBB 9155 1092
1797 15 в „Райфазенбанк България“ – ЕА Д, с
титуляр Валентин Йорданов Казанов.
– Сумата в размер 3430 лв., внесена от трети
лица по банковата сметка BG 38 R ZBB 9155
1092 1797 15 в „Райфазенбанк България“ – ЕАД,
с титуляр Валентин Йорданов Казанов.
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– Сумата в размер 1564,66 лв., внесена по
банковата сметка № BG 17 FIN V 9150 1004
0629 22 в „Първа инвестиционна банка“ – А Д,
с титуляр Валентин Йорданов Казанов.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
вноска на каса по банковата сметка BG 09 UNCR
7630 1078 1159 87 в „УниКредит Булбанк“ – А Д,
с титуляр „БГ Транзит“ – ЕООД.
– Сумата в размер 44 074,51 лв., постъпила
по сметка № BG 90 UNCR 7630 1476 0002 84
в „УниКредит Булбанк“ – А Д, с титуляр „БГ
Транзит“ – ЕООД.
– Сумата в размер 6954,06 лв., постъпила
по банковата сметка BG 17 BPBI 79211 941 556
01 в „Юробанк Българи я“ – А Д, с т и т ул я р
Валентин Йорданов Казанов.
– Сумата в размер 813,72 лв., внесена от
трети лица по банковата сметка BG 17 BPBI
79211 941 556 01 в „Юробанк България“ – А Д,
с титуляр Валентин Йорданов Казанов.
– Сумата в размер 2 589 608,91 лв., постъпила по сметка BG 97 BPBI 7921 1441 1823 01
в „Юробанк България“ – А Д, с титуляр „БГ
Транзит“ – ЕООД.
– Сумата в размер 320 183,73 лв., постъпила по сметка BG 62 BPBI 7921 1141 1823 01
в „Юробанк България“ – А Д, с титуляр „БГ
Транзит“ – ЕООД.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата в размер 12 508,77 лв., внесена
на каса по разплащателна сметка № BG 48
R ZBB 9155 1003 4090 15 в „Райфазенбанк България“ – ЕА Д, с титуляр Йоанета Маринова
Казанова.
– С у мата в ра змер 8729,22 л в., внес ена
на каса по разплащателна сметка № BG 86
R ZBB 9155 4003 4090 05 в „Райфазенбанк България“ – ЕА Д, с титуляр Йоанета Маринова
Казанова.
– Сумата в размер 13 104,06 лв., представляваща трансформирана сума и вноска на
каса по сметка BG 19 UBBS 8002 4442 1442 10
в „ОББ“ – А Д, с титуляр Йоанета Маринова
Казанова.
Делото е насрочено за 17.12.2015 г. от 10 ч.
Третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, могат да
встъпят в делото, като предявят съответния
иск пред първата инстанция.
5272
Софийският градски съд, търговско отделение, VI-10 състав, т.д. № 3421/2015 г., насрочва
открито съдебно заседание на 15.09.2015 г. от
15,30 ч. в Софийск и я градск и съд, Съдебна
палата – София, бул. Витоша 2, на основание
чл. 670, ал. 3 във връзка с чл. 679 ТЗ по искане
за отмяна на решенията на първото събрание
на кредиторите на „Интер Булгериан Пропъртис
Голд“ – ООД, с ЕИК 131400303, проведено на
12.05.2015 г. по т.д. № 1361/2014 г. по описа на
СГС, ТО, VI-16 състав.
5531
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Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва регистрация парт. № 406,
т. 13, р. Х, стр. 75, по ф.д. № 481/2015 г. за политическа партия с наименование „Движение
за радикална промяна „Българската пролет“,
със седалище и адрес на управление София,
ра йон „Об ори ще“, бу л. К н я з Дон д у ков 11,
ет. 4, офис 2, и устав, приет от учредителите
на 13.06.2015 г., който представлява неразделна част от това решение. Ръководен орган на
партията: Национален съвет в състав: Велизар
Пенков Енчев, Красимира Димитрова Янева,
Симеон Николов Нейчев, Светослав Иванов
Мандиков, Йорданка Цветанова Михайлова,
Зинаида Иванова Хаджимитова, Кирил А лександров Илиев, Митко Минков Гълъбов, Тодор
Йорданов Карастоянов, Руси Гочев Спасов,
К и ри л Пецев Пецев, Ра дост ин Ми рославов
Морфов, Красимира Димитрова Узунова, Борис
Тодоров Колев, Георги Петров Петров, Петко
Димитров Ганчев, Христо Димов Димов, Константин Цветанов Петров, Симеон Александров
Коев, Тодор Георгиев Тодоров, Роза Милева
Петрова, Тодор Петков Ников, Радост Кирилова
Янакиева, Руси Гочев Шопов, Феодор Йорданов
Марчев, Йонко Илиев Йонков, Велчо Страхилов
Василев. Изпълнителен съвет в състав: Велизар Пенков Енчев – председател, Красимира
Димитрова Янева – зам.-председател, Симеон
Николов Нейчев – зам.-председател, Светослав
Иванов Мандиков – зам.-председател, Йорданка
Цветанова Михайлова, Зинаида Иванова Хаджимитова, Кирил А лександров Илиев, Митко
Минков Гълъбов, Тодор Йорданов Карастоянов,
Руси Гочев Спасов, Кирил Пецев Пецев. Централна контролно-ревизионна комисия в състав:
Златка Иванова Лесева – председател, Валентин
Боянов Харалампиев – член, Димитър Лилов
Райчинов – член. Председателят на партията е
по право председател на Националния съвет и
Изпълнителния съвет. Председател на политическа партия „Движение за радикална промяна
„Българската пролет“ е Велизар Пенков Енчев.
Партията се представлява от председателя на
политическата партия „Движение за радикална
промяна „Българската пролет“.
5465
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 114/2001 г. за политическа партия с наименование „Партия на Зелените“, както следва:
вписва промени в устава на политическа партия
„Партия на Зелените“, приети на Четвъртия
редовен кон г рес на пар т и я та, п роведен на
26.04.2015 г., представляващ неразделна част от
това решение; вписва нов Политически съвет
на партията в следния състав: Андон Йорданов
Тодоров, Асен Николов Караманчев, Атанас
Валериев Китев, Борислав Атанасов Даскалов,
Борисла ва М и ха й лова Ко т у пова, Ва лен т и н
Симеонов Симов, Венелин Здравков Кръстев,
Вен ц исла в Д и м и т ров Ц у парск и, Вла д и м и р
Милчев А постолов, Върбан Маринов Ву тов,
Васил Стефанов А лександров, Георги Пасков
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Стамболов, Здравко Желязков Кръстев, Иван
Велев Иванов, Илия Георгиев Митов, Илиан
Панайотов Илчев, Ивайло Христов Йорданов,
Иван Тодоров Бонински, Йонко Йорданов Гергов, Евгени Желязков Димитров, Лидия Монова
Драганова-Чингарска, Любомир Димитров Кьосев, Милена Кирова Иванова, Мариан Васков
Йотов, Ната ли я Маринова Симова, Никола
Танчев Николов, Петко Иванов Илинчев, Ради
Димитров Радев, Тихомир Господинов Господинов, Теодор Йончев Йотов, Тодор Йорданов
Тодоров, Христо Манасиев Чингарски, Христо
Николов Дунчев, Христо Николов Христов,
Хрис т о Хрис т ов Д у н чев, Хрис т о С т ефа нов
Колен цов, Ц ве та н С т ои менов Ночев, Ян к а
Костова Шейтанска; вписва нов Конт ролен
съвет на партията в следния състав: Тома Николов Манасиев – председател на Контролния
съвет на партията, Иванка Василева Стефанова – зам.-председател на Контролния съвет на
партията, Магдалина Томова Гегова – секретар
на Контролния съвет на партията, Владимир
Георгиев Дичев, Катя Николова Сакакушева,
Цвета Петрова Филипова; вписва нов Изпълнителен съвет на партията в следния състав:
Владимир Димитров Николов – председател на
партията, Валентин Симеонов Симов – председател на Политическия съвет на партията,
Христо Христов Дунчев – изпълнителен секретар на партията, Андон Йорданов Тодоров –
за м.-п редс едат ел на пар т и я та, И ва н Велев
Иванов – зам.-председател на партията, Йонко Йорда нов Герг ов – з а м.-п р едс едат е л на
пар т и я т а , Н и кола Та н чев Н и колов – з а м.п р едс ед ат е л н а п ар т и я т а , Ра д и Д и м и т р ов
Радев – зам.-председател на партията. Политическата партия се представлява от Владимир
Димитров Николов – председател на партията,
в негово отсъствие – от Валентин Симеонов
Симов – председател на Политическия съвет
на партията, а при невъзможност – от Христо
Христов Дунчев – изпълнителен секретар.
5466
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 15936/1993 г. за политическа партия с наименование „Нова зора“, както следва: заличава
Тодор Илиев Мишев като член на Централния
политически съвет на партията и на негово
място вписва Валя Георгиева Кръстева; заличава
Тодор Илиев Мишев като член на Централното
изпълнително бюро на партията и на негово
място вписва Георги Спасов Георгиев; заличава
Тодор Илиев Мишев като секретар на Централното изпълнително бюро на партията и на
негово място вписва Любен Цветанов Виденов.
5467
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
ч л. 17, а л. 1, т. 8 ЗП П вп исва п ромен и по
ф.д. № 798/2012 г. за политическа парти я с
наименование „Демократична алтернатива за
национално обединение“, съобразно взети на
19.07.2014 г. на извънредния конгрес на партията решения, както следва: Вписва промени в
наименованието от „Демократична алтернати-
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ва за национално обединение“ на „Българска
земеделска партия“. Вписва промени в седалището и адреса на управление: от гр. София,
Столична община, област София, ПК 1680, ул.
Пирин 56, на гр. София, Столична община, област София, бул. Витоша 139, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Вписва промени в Устава на партията, приети
на извънредния конгрес на партията, проведен
на 19.07.2014 г., които са неразделна част от
настоящото решение. Вписва нов Управителен
съвет от 9 членове, избрани с решение на извънредния конгрес на партията, проведен на
19.07.2014 г., в състав: Пейчо Димитров Касъров,
Георги Иванов Георгиев, Иван Илиев Дръндев,
Радослав Тодоров Радински, Тодор Димитров
Великов, Мишо Цветанов Мишев, Иван Ганчев
Ганев, Владимир Георгиев Хаджийски, Тодор
Стоянов Стоянов, като заличава изцяло вписания преди това управителен съвет. Вписва
нов Изпълнителен съвет от 5 членове, избрани
с решение на Управителния съвет, взето на
19.07.2014 г., в състав: Пейчо Димитров Касъров,
Георги Иванов Георгиев, Иван Илиев Дръндев,
Радослав Тодоров Радински, Тодор Димитров
Великов, като заличава изцяло вписания преди
това Изпълнителен съвет. Вписва нов Върховен контролно-ревизионен съвет от 3 членове,
избрани с решение на извънредния конгрес на
партията, проведен на 19.07.2014 г., в състав:
А лбена Мартинова Бонкова, А лександър Христов Драгиев, Николай Борисов Николаев, като
заличава изцяло вписания преди това Върховен контролно-ревизионен съвет. Партията се
представлява от председателя Пейчо Димитров
Касъров, като заличава вписаните преди това
като представители Тодор Димитров Великов,
Димитър Йорданов Чукарски и Божидар Ангелов Йотов.
5520

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
Софийският градски съд на основание чл. 26,
а л. 1 ЗЮЛНЦ с определение от 4.08.2015 г.
свиква общо събрание на сдружение „Гражданска инициатива Справедливост“ (рег. по ф.д.
№ 16111/2007 г. при Софийския градски съд) по
искане на повече от една трета от членовете на
сдружението на 27.09.2015 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението – гр. София, ул. Алабин 40, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за периода от последното общо събрание
до края на 2014 г.; 2. планиране на дейността
на сдружението през 2015 г.; 3. избор на нови
членове на управителния съвет; 4. разни. Определението на подлежи на обжалване.
5470
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение Национален институт по туризъм“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 30.09.2015 г. в 10 ч. в
София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Белия
кладенец 14, при следния дневен ред: 1. прие-
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мане на отчет за дейността на сдружението; 2.
изменение и допълване на устава на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 24 от устава на сдружението събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
5455
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за подкрепа на ученика Тера“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 23 от устава свиква общо събрание на
членовете на 1.10.2015 г. в 11 ч. в седалището
и адреса на управление – София 1404, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 28, вх. Г, ап. 54,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за промяна в наименованието на сдружението;
2. промени и допълнения в устава на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.
5463
12. – Управителният съвет на Националната
асоциация на българските оптометристи и оптици („НАБОО“), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на НАБОО свиква
годишно общо събрание на 4.10.2015 г. в 10,30 ч.
в х-л „Здравец Уелнес енд Спа“, зала „Здравец“,
Велинград 4600, пл. Николай Гяуров, при следния дневен ред: 1. доклад за работата на УС
на НАБОО за 2014/2015 г.; 2. финансов отчет
на УС на НАБОО за 2014/2015 г.; 3. приемане
и одобрение на проектобюджет на НАБОО за
2015/2016 г.; 4. приемане на промени в УС на
НАБОО; 5. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе
същия ден в 11,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
5457
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„А РОЧА“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
10.10.2015 г. в 11 ч. в София, бул. Евлоги Георгиев 111, ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред:
1. прекратяване на сдружение „A РОЧА“; 2.
определяне на срок на ликвидацията; 3. избор
на ликвидатори на сдружението. Регистрацията на членовете ще се извършва от 11 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5498
1. – Управителни ят съвет на Ба лканск и
научен институт, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и в изпълнение на решение на УС № 1
от 8.08.2015 г. свиква общо събрание на членовете на БНИ на 11.10.2015 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Младост 1, бл. 59, вх. 3, ет. 1, ап. 2, при
следния дневен ред: приемане на решение за
промяна на състава на УС поради подаването на
оставката на Наско Борисов като председател.
5415
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6. – Управителният съвет на Сдружението на
оралните и лицево-челюстни хирурзи в България,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 16.10.2015 г. в 15 ч.
в залата на медицински комплекс „Сердика“,
София, ул. Дамян Груев 6, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността за изминалия период;
2. финансов отчет; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. избор на комисии; 5. прием на нови
членове; 6. разни.
5532
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска астрологична асоциация“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.11.2015 г. в 17 ч. в
офиса на БА А в София, бул. Мария-Луиза 38,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на БА А през 2014 г., направен от председателя
на БА А Кирил Стойчев; 2. финансов отчет за
изминалата 2014 г.; 3. предложения от УС на БАА
за учебната програма за периода 2015/2016 г.; 4.
предложения от членовете на БА А по различни
теми, свързани с дейността на сдружението. 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.
5454
2. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на ВСК „ Артилерист“ – Асеновград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на ВСК „Артилерист“ свиква общо събрание на сдружението на
22.10.2015 г. в 10 ч. в киносалона на военното
формирование 24490 при следния дневен ред:
1. промяна състава на управителния съвет на
ВСК „Артилерист“; 2. отчет за дейността през
годината на ВСК „Артилерист“; 3. план за
следващата година; 4. други.
5402
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „С мисъл за всеки“ – Бургас,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛ Н Ц сви к ва общо
с ъбра н ие на 15.10.2015 г. в 10 ч. в Бу ргас,
ул. Цар Петър 18, в офиса на фирма „Корект
консулт“ – ООД, при следния дневен ред: 1.
промяна в структурата на управление на сдружението; 2. промяна в състава на управителния
орган на сдружението; 3. промяна в адреса на
управление на сдружението; 4. приемане на нов
устав на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5405
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Бизнес клуб Лидер Бургас“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 30.10.2015 г. в
10 ч. в Бургас, ул. Христо Ботев 101, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение
за прекратяване на дейността на сдружение с
нестопанска цел „Бизнес клуб Лидер Бургас“
и обявяване на ликвидация на сдружението; 2.
вземане на решение за избиране и назначаване
на ликвидатор; 3. определяне на срок, в който
трябва да се извърши ликвидацията. По така
предложения дневен ред се правят следните
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предложения за решения: по т. 1: предлага да
се вземе решение за прекратяване на дейността
на сдружение с нестопанска цел „Бизнес клуб
Лидер Бургас“; по т. 2: предлага да бъдат взети
решения за избиране и назначаване на ликвидатор; по т. 3: предлага да се определи срок,
в който следва да се извърши ликвидацията.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, са предоставени и са на
разположение на членовете на сдружението в
седалището на сдружението. При поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. 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.
5476
12. – Управителният съвет на сдружение
„Доброволен инициативен комитет към църквата „Свети Никола“ – гр. Златарица, област
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 11 и 30 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдру жението на 30.09.2015 г. в 11 ч. при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на дейността на сдружението; 2.
определяне на ликвидатор на същото. Канят
се всички членове на сдружението.
5499
11. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Тенис клуб „Васил Левски“, Карлово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 26.11.2015 г. в 17 ч. при следния дневен ред:
1. избиране на нови членове на управителния
съвет на сдружението; 2. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението;
3. пром яна на реда за свикване на общото
събрание; 4. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2013 г., 2014 г. и
2015 г.; 5. промяна на устава съобразно взетите
решения. 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.
5406
7. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Стопанска камара“ – Ловеч, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от устава
на Стопанската камара – Ловеч, свиква общо
с ъбра н ие на ч ленове т е на сд ру жен ие т о на
24.09.2015 г. в 10,30 ч. в заседателната зала на
„Спарки Елтос“ – Ловеч, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на Стопанската камара – Ловеч, 2013 – 2015 г.;
2. отчет на контролния съвет за същия период;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет; 4. приемане на промени в
устава на сдружението; 5. избор на нов управителен съвет и нов контролен съвет; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч. на същото място при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
5500
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12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Плувен клуб „Инвиктос“,
Плевен, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и
чл. 24, ал. 1 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 12.10.2015 г.
в 18 ч. в Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 63, вх. В,
ап. 46, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение с нестопанска цел „Плувен
клуб „Инвиктос“ за календарната 2014 г.; 2.
промяна на името на сдружението; 3. промяна
на членския внос и приемане и определяне на
размер на встъпителна вноска; 4. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат
участие в общото събрание на сдружението.
Материалите, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението – Плевен,
ж.к. Сторгозия, бл. 63, вх. В, ап. 46. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25
от устава на сдружението събранието ще се
отложи с един час и ще се проведе в 19 ч. на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове на сдружението да присъстват.
5401
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Клъстър Проектиране и строителство“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и т. II.22 от
устава с протокол от 31.07.2015 г. свиква общо
събрание на сдружението на 9.10.2015 г. в 16 ч.
в Пловдив, бул. Марица 154, ет. 10, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет за дейността на сдружението през
2013 г. и 2014 г.; проект за решение: общото
събрание приема отчета на управителния съвет за дейността на сдружението през 2013 г.
и 2014 г.; 2. приемане на годишния финансов
о т че т на сд ру жен ие т о за 2 013 г. и 2 014 г.;
проект за решение: общото събрание приема
годишния финансов отчет на сдружението за
2013 г. и 2014 г.; 3. промяна на наименованието
на сдружението и свързаната с това промяна
на устава на сдружението; проект за решение:
общото събрание променя наименованието на
сдружението и свързаната с това промяна на
устава на сдружението съгласно предложение
на управителния съвет; 4. делегиране/възлагане на правомощия от общото събрание на
сдружението на управителния съвет съгласно
т. II.16 от устава на сдружението; проект за
решение: общото събрание делегира/възлага на
управителния съвет правомощията на общото
събрание на сдружението с изключение на правомощията по т. II.15, подт. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 от
устава на сдружението (т.е. без правомощията
по чл. 25, ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел); 5.
освобождаване на членовете на управителния
съвет и избор на нов управителен съвет; проект за решение: общото събрание освобождава
членовете на управителния съвет от длъжност
и отговорност и избира нов управителен съвет;
6. разни. При липса на кворум съгласно чл. 27
ЗЮЛНЦ, респ. т. 2.25 от устава, събранието
ще се отложи с един час по-късно на същото
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място и при същия дневен ред и ще се проведе
независимо от това, колко членове се явят.
5403
1. – Управителният съвет на Асоциация за
развъждане на месодайните породи Абердийн
Ангус, Лимузин, Херефорд, месодаен Симентал
и Галоуей в България – Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 26.09.2015 г. в 16 ч. в
Сливен, ул. Банско шосе 12, извънредно общо
събрание на асоциацията при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове; 2. освобождаване на членове; 3. определяне на върховен
орган и неговата численост; 4. промяна в състава
и числеността на УС и КС; 5. разни.
5453
15. – Управителният съвет на ВК „Странджа“ – гр. Средец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 22 от устава свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на 30.10.2015 г. в 17 ч.
в гр. Средец, ул. В. Коларов 23, спортна зала
„Странджа“, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчета на управителния съвет за дейността
на ВК „Странджа“ за 2014 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на контролния съвет на ВК
„Ст ранд жа“ за 2014 г.; 3. освобож даване на
членове на сдружението и приемане на нови;
4. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на председателя на сдружението
и на членовете на управителния съвет и контролния съвет на ВК „Странджа“, гр. Средец,
за дейността им през 2014 г.; 5. приемане на
решение за изменение и допълнение на устава
на сдружението по представен проект; 6. избор
на нов управителен съвет и контролен съвет;
7. други. В събранието могат да участват само
членове на ВК „Странджа“, гр. Средец, които са
платили членския си внос за 2014 г. Регистрацията на членовете за събранието ще започне
в 16 ч. в деня на събранието. Членовете следва
да носят лична карта. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за общото събрание са на
разположение в гр. Средец, ул. В. Коларов 23,
спортна зала „Странджа“.
5477
14. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб по борба „Коджа Юсуф“ – с. Венец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.09.2015 г. в 11 ч. в с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. Хан Аспарух 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове в сдружението; 2. избор на нов управителен съвет и председател на сдружението;
3. обсъждане и приемане на промени в устава,
касаещи броя на членовете на управителния
съвет, както и начина на свикване на общото
събрание. С оглед съдържанието на дневния ред
може да се изрази мнение в писмено становище,
включително и да се предложи допълване на
така представения дневен ред с въпроси, които
са от компетентността на общото събрание.
5456
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Възраждане“, с. Костенец, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на дружеството на 17.10.2015 г.
в 17 ч. в с. Костенец, в малкия салон на читалището, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за прекратяване на сдружението;
2. избор на ликвидатор. 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. Материалите за събранието
са на разположение на всички заинтересувани
членове в офиса на сдружението.
5416
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
на собствениците на едър рогат добитък и
коне „Елит“, с. Мугла, община Смол ян, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 19.10.2015 г. в 17 ч.
в к метство – с. Му гла, при следни я дневен
ред: 1. обсъждане на финансовото състояние
и бъдещата дейност на сдружението; 2. избор
на нови органи за управление на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
на същото място при същия дневен ред в 18 ч.
5501
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Иванка А настасова Делибозова – лик видатор на сдружение с нестопанска цел „Приятели на Куба в България“, в ликвидация по
ф.д. № 20/2011 г. на Старозагорския окръжен
съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.
5266
Станимир Михайлов Карапетков – ликвидатор на „Автомобил проект – България“, Сливен,
в ликвидация по ф.д. № 839/2005 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на фондацията да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародване на поканата
в „Държавен вестник“.
5117
Станис лав Георгиев Фиданов – лик ви датор на сдру жение с дейност в частна полза
„Гра ж дани на Европа“ със седалище и адрес
на управление Плевен, ул. А лександър Стамболийски 1, ет. 6, стая 613, ф.д. № 193/2005 г.
по описа на Плевенския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдру жението да предявят вземанията си в
шестмесечен срок.
5478

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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