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§ 2. Таблицата към чл. 26 се изменя така:
Категория 1

УКАЗ № 226

Евро
0, І,
ІІ
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на Република България
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317
ОТ 17 НОЕМВРИ 2015 Г.

за изменение на Тарифата за таксите, които се
събират от Агенция „Пътна инфраструктура“,
приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 3,
100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26
от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Таблицата към чл. 25 се изменя така:
Категория 1
Евро
0, І,
ІІ

Евро
ІІІ, ІV,
V, ЕЕV
и повисока

Категория 2

Евро
0, І, ІІ

Евро
ІІІ,
ІV, V,
ЕЕV и
по-висока

Евро
0, І, ІІ

Евро
ІІІ,
ІV, V,
ЕЕV и
по-висока

Категория
3

Цени на винетна такса в евро
Дневна

11

11

11

11

0

Седмична

45

34

27

21

8

Месечна

89

69

54

41

15

Годишна

891

685

537

413

50

“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 10
декември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7559

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

„

Евро
ІІІ, ІV,
V, ЕЕV
и повисока

Категория 2

Категория
3

Цени на винетна такса в левове
Дневна

21

21

21

21

0

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

Годишна

1 743

1 340

1 050

808

97

“

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България
и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект
между България и ОССЕ за унищожаване на
запасите от ракетно гориво (компоненти на
течно ракетно гориво)
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. – ДВ,
бр. 81 от 2015 г. В сила от 24 октомври 2015 г.)
Правителството на Република България и
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа (наричани по-долу поотделно „Правителството“ и „ОССЕ“ и заедно „Страните“ ),
Отчитайки, че Правителството е идентифицирало риск за сигурността, свързан
с наличието на излишни запаси от конвенционални боеприпаси, взривни материали
и детонатори на територията на Република
България, а именно запаси от компоненти
на течни ракетни горива (по-долу наричани
„ракетно гориво“),
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Съгласявайки се, че Страните признават
наличието на ракетно гориво на територията
на държавите участнички за сериозна хуманитарна и екологична заплаха за живота,
здравето и имуществото на хиляди хора в
България и другите държави участнички,
Потвърждавайки, че Правителството засвидетелства отговорността си за унищожаване
на ракетното гориво, поета също така от
Правителството съгласно Документа на ОССЕ
за запасите от конвенционални боеприпаси,
Отчитайки по-нататък, че ОССЕ е поканила държавите участнички, една от които е
Република България, да потърсят съдействието
на международната общност чрез ОССЕ във
връзка с унищожаването на ракетното гориво,
Предприемайки действия в отговор на
искането на Правителството от 10 октомври
2012 г. до Форума за сигурност и сътрудничество на ОССЕ към международната общност
да се отстрани тази заплаха от територията
на Република България,
Придържайки се изцяло към принципите
и ангажиментите на ОССЕ като основа за
тясно сътрудничество между Правителството и ОССЕ, изразявайки желанието си за
изпълнението на съвместен проект с цел
унищожаване на ракетното гориво в Република България,
Съгласявайки се, че ОССЕ предоставя, а
Правителството приема финансово, техническо
и административно съдействие за изпълнение
на Проекта за унищожаване на запасите от
ракетно гориво (по-долу наричан „Проект“),
Потвърждавайки готовността на Правителството да предостави на ОССЕ и нейните служители съответните привилегии и
имунитети съгласно Виенската конвенция
за дипломатическите отношения от 1961 г.
и Решението на Съвета от Рим за правния
режим на институциите на Съвещанието по
сигурността и сътрудничеството в Европа,
привилегиите и имунитетите от 1 декември
1993 г., се споразумяха за следното:
Член 1
Обхват на този Меморандум за разбирателство
1. Редът и условията, изложени в този Меморандум за разбирателство (по-долу наричан
„Меморандум“), са приложими за цялостното съдействие, предоставено от ОССЕ на
Правителството за изпълнение на Проекта и
за такива документи от Проекта, договори,
споразумения, планове за изпълнение или
други инструменти (по-долу заедно наричани
„Проектна документация“), които Страните
могат да сключат за определяне на параметрите
на това съдействие и за подробно описание
на съответните отговорности на Страните.
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2. Проектът, който е предмет на този Меморандум, е описан в Приложение А (Техническо
задание за унищожаване на запасите от ракетно
гориво), което представлява неразделна част
от този Меморандум.
Член 2
Форми на съдействие от ОССЕ
1. Съдействието, което се предоставя от
ОССЕ на Правителството съгласно този Меморандум, може да обхваща следното:
(а) Съдействие от страна на ОССЕ в процеса на избор и договаряне на изпълнителя/
изпълнителите в съответствие с приложимите
разпоредби, правила и процедури на ОССЕ,
когато договорените изделия и услуги са
спонсорирани от ОССЕ или донори.
(б) Услуги от експерти – съветници и консултанти, включително консултантски фирми
или организации, избрани от и отговорни
пред ОССЕ или съответните изпълнител/и.
(в) Услуги от оперативни експерти, избрани
от съответните изпълнител/и.
(г) Оборудване, машини, съоръжения и
доставки, изискващи се като принос за изпълнението на Проекта.
(д) Всяка друга форма на съдействие, което може да бъде договорено в писмен вид
от Правителството или негов упълномощен
представител и ОССЕ.
2. ОССЕ оказва съдействие в рамките на
възможното, като търси средства за осигуряване на необходимите финансови ресурси за
изпълнение на Проекта.
3. ОССЕ наблюдава правилното изпълнение на Проекта или непосредствено, или чрез
упълномощен агент.
4. ОССЕ информира Правителството за
напредъка по всички дейности, отнасящи се
до изпълнението на Проекта, и консултира
Правителството, ако възникнат обстоятелства,
които могат да окажат влияние върху която и
да било от Страните и/или могат да въздействат върху постигането на целите на Проекта,
с цел преразглеждане на работните планове и
финансовите ресурси на Проекта, доколкото
такъв преглед съответства на приложимите
разпоредби, правила и процедури на ОССЕ.
Член 3
Участие и съдействие на Правителството за
изпълнението на Проекта
1. За осъществяване на отговорността на
Правителството във връзка с неговото участие
и съдействие за изпълнението на Проекта,
подпомаган от ОССЕ съгласно този Меморандум, то предоставя следното до размера,
посочен в Проектната документация:
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(а) Местни насрещни професионални и
други услуги, включително национални контрагенти към оперативните експерти;
(б) Земя, сгради, учебни и други съоръжения, намиращи се във или произвеждани
в страната; и
(в) Оборудване, материали и доставки, намиращи се във или произвеждани в страната.
2. Правителството зачислява към Проекта достатъчен брой лица, съответстващи на
стандартите за квалификация, техническа и
професионална компетентност за осигуряване
на своевременното изпълнение и постигане
целите на Проекта.
3. Личният състав от страна на Правителството, ангажиран с изпълнението на Проекта,
по никакъв начин не се счита за служители
или агенти на ОССЕ. Так ива слу ж ители
имат преки трудови правоотношения с Правителството и работят под наблюдението и
отговорността на Правителството.
4. Служителите на Правителството или
която и да било трета страна, ангажирана от
Правителството за изпълнението на Проекта, избягват всякакви действия, които биха
оказали неблагоприятен ефект върху имиджа
и статута на ОССЕ или са несъвместими с
целите, задачите и мандата на ОССЕ.
5. Правителството информира ОССЕ за
напредъка по всички дейности, отнасящи се
до изпълнението на Проекта, и консултира
ОССЕ, ако възникнат обстоятелства, които
могат да окажат влияние върху която и да
било от Страните и/или могат да въздействат
върху постигането на целите на Проекта, с
цел преразглеждане на работните планове и
финансовите ресурси на Проекта, доколкото
такъв преглед съответства на приложимите
разпоредби, правила и процедури на ОССЕ.
6. Правителството гарантира, че цялостният
национален принос, необходим за изпълнението на Проекта и постигането на целите
на Проекта, както са посочени в Проектната
документация, се предоставя по навременен
и коректен начин.
7. Правителството предоставя без отлагане на ОССЕ или съответните изпълнител/и
всички доклади, карти, сметки, записи, отчети,
документация и друг вид информация, която
може да бъде поискана във връзка с Проекта,
изпълнението му или неговата трайна осъществимост и надеждност или засягаща спазването на отговорностите на Правителството
съгласно този Меморандум или Проектната
документация в съответствие с приложимото
национално и международно право, отнасящо
се до съответната информация.
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8. Правителството поема цялата отговорност за транспортирането на ракетното гориво
на територията на Република България.
Член 4
Условия за предоставяне на съдействие от
страна на ОССЕ
1. Правителството, в частност, предоставя
следните права и услуги:
(а) своевременно издаване на допуск на
експерти и други лица, извършващи услуги от
името на ОССЕ, нейните изпълнител/и или
други лица, предоставящи услуги от името
на ОССЕ;
(б) своевременно издаване на необходимите сертификати, одобрения, визи, лицензи
и всички други експортни и съответни разрешителни;
(в) достъп до района на военното формирование за изпълнение на работите;
(г) разрешителни, необходими за вноса на
оборудване, материали и доставки и за техния
последващ износ;
(д) навременно освобождаване от митницата на изделията, изброени в буква (г) по-горе;
(е) съдействие в изготвянето и предоставянето на всички доклади, отчети или форми на
разгласяване, изискващи се от националното
законодателство.
Член 5
Рискове и отговорности
Съдействието на ОССЕ съгласно този
Меморандум се предоставя в полза на Правителството и народа на Република България.
Правителството поема всички рискове и носи
цялата отговорност за дейностите, извършвани
от ОССЕ и нейните служители съгласно този
Меморандум на територията на Република
България, освен ако искът или отговорността не произтичат от груба небрежност или
умишлено увреж дане. Отговорностите на
изпълнителите се посочват в Приложение А
(Техническо задание) и последващите договори
съгласно този Меморандум.
Член 6
Временно преустановяване или прекратяване
на съдействието
1. ОССЕ може чрез писмено уведомление
до Правителството временно да преустанови
своето съдействие по този Проект, ако по
преценка на ОССЕ е възникнало обстоятелство, което пречи или заплашва да попречи
на успешното завършване на Проекта или
постигането на неговите цели. ОССЕ може в
същото или последващо писмено уведомление
да посочи условията, при които организацията
е готова да възстанови съдействието си по
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Проекта. Всяко такова временно преустановяване продължава, докато тези условия не
бъдат приети от Правителството и ОССЕ
уведоми в писмен вид Правителството, че е
готова да възстанови съдействието си.
2. Ако която и да било ситуация, посочена в т. 1 на този член, продължи за период
тридесет дни след като предизвестието и
уведомлението за временно преустановяване
са били предоставени от ОССЕ на Правителството, тогава по всяко време след това при
продължаване на действието ОССЕ може чрез
писмено уведомление до Правителството да
прекрати съдействието си по Проекта.
Член 7
Правен режим, привилегии и имунитети
1. ОССЕ притежава правната възможност,
необходима за упражняването на функциите
є, включително възможността да договаря,
придобива и се разпорежда с движимо и
недвижимо имущество, да влиза във и да
отговаря на съдебни производства и да предприема други такива действия, които може да
са необходими или полезни за нейните цели
и дейности по този Меморандум.
2. На служителите на ОССЕ в страната и
на лицата, изпълняващи услуги от името на
ОССЕ, се предоставят такива допълнителни
привилегии и имунитети, каквито може да
се окажат необходими за безпроблемното
изпълнение на този Проект и за ефективното упражняване на функциите на ОССЕ във
връзка с този Проект.
3. За целите на привилегиите и имунитетите:
(а) всички книжа и документи, отнасящи
се до Проекта, се считат за документи, принадлежащи на ОССЕ;
(б) оборудване, материали и доставки,
внесени или закупени със средства на ОССЕ
за целите на изпълнението на Проекта, се
считат за имущество на ОССЕ или нейни
изпълнител/и в зависимост от случая.
4. Правителството предоставя на ОССЕ,
неговото имущество, финансови средства и активи и на служителите на ОССЕ привилегиите
и имунитетите съгласно член 20, член 22, член
23, член 24, член 27, член 28, член 29, член 31,
член 34 и член 36 на Виенската конвенция за
дипломатическите отношения от 1961 г.
5. Тези привилегии и имунитети не се прилагат спрямо физическите лица, които имат
българско гражданство, и спрямо българските
юридически лица.
Член 8
Публично оповестяване
1. Административното, техническото и финансовото съдействие, предоставено от ОССЕ
на Правителството във връзка с изпълнението
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на Проекта, се оповестява във всички печатни
материали, изготвени във връзка с Проекта.
Правителството оповестява у частието на
ОССЕ в публикации, изказвания, съобщения
за пресата или каквито и да било подобни
медийни средства.
2. Правителството, където е приложимо,
поставя подходящи табели на всеки обект по
Проекта, като посочва, че същият е подпомаган от ОССЕ.
Член 9
Обмен на информация
Цялата информация, отнасяща се до изпълнението на Проекта, се адресира, както
следва:
За Правителството:
За ОССЕ:
Министерство на
Център за
отбраната
предотвратяване
Дирекция
на конфликти
„Логистика“
към Секретариата
ул. Дякон
на ОССЕ
Игнатий № 3
ул. Валнерщрасе № 6
София 1092
Виена 1010,
e-mail address:
Австрия
v.mitev@mod.bg
e-mail address:
Tel.: +35929222420
anton.martyniuk@osce.org
Tel.: +436642144271
Член 10
Изменения
Разпоредбите на този Меморандум могат да
бъдат преразгледани по взаимното съгласие
на Страните. Консултации във връзка с изменение на този Меморандум се провеждат по
искане на която и да било от Страните. Одобрените от Страните изменения се оформят
като Допълнително споразумение към този
Меморандум и се прилагат като отделен/и
Протокол/и, съставляващи неразделна част
от този Меморандум.
Член 11
Уреждане на спорове
Всички спорове между Правителството
и ОССЕ, произтичащи от или отнасящи се
до този Меморандум, които не са уредени
по пътя на преговори или по друг договорен
начин на уреждане, се отнасят до арбитраж
по искане на която и да било от Страните.
Всяка Страна, получила искане от другата
Страна, в период не по-дълъг от тридесет
дни определя един арбитър и двамата така
определени арбитри в срок до петнадесет дни
определят трети, който ще бъде председател.
Ако в срок тридесет дни от искането за арбитраж никоя Страна не е определила арбитър
или ако в срок петнадесет дни от назначаването на двамата арбитри не се определи
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трети арбитър, всяка една от Страните може
да се обърне към Председателя на Международния съд да назначи арбитър. Процедурата
по арбитража се определя от арбитрите, като
разходите за арбитража се поемат от Страните
според оценката на арбитрите. Мястото на
провеждане на арбитража е Виена, а езикът
на провеждане на арбитражните процедури е
английски. Арбитражното решение съдържа
изложение на причините, на които се основава,
и се приема от страните като окончателно
решение на спора.
Член 12
Влизане в сила
1. Този Меморандум влиза в сила на датата на влизане в сила на закона за неговото
ратифициране от Народното събрание на
Република България. До влизането му в сила
Меморандумът се прилага временно след подписването му. Меморандумът остава в сила
за срока на Проекта, който се явява предмет
на този Меморандум.
2. Изготвен във Виена на 22 май 2014 г. в
два екземпляра на английски език.
За правителството
на Република
България:
Ангел Найденов,
министър на отбраната

За Организацията за
сигурност и
сътрудничество в
Европа (ОССЕ):
Ламберто Заниер,
генерален секретар

Приложение А
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
относно предоставяне на услуги във връзка с
унищожаването на запаси от компоненти на
течно ракетно гориво („Меланж“, „Самин“ и
TM-185) в Република България
1. Контекст
1.1. След края на Студената война компоненти на течно ракетно гориво (наричани по-долу
„Меланж“ (Mélange), „Самин“ (Samin), „TM-185“)
остават в депа на територията на Република
България. По предварителна оценка обемът
на запасите, предназначени за унищожаване,
възлиза на:
– Окислителят за ракетно гориво „Меланж“
AK 20k – 533,110 тона, е съхраняван в резервоари
с обем 2 м 3 и 17 м 3, изработени съответно от чист
алуминий и неръждаема стомана, като годината
на производство е 1966 и по-рано;
– Ракетно гориво „Самин“ – 265,421 тона,
година на производство 1973 и по-рано, е съхранявано в контейнери с обем 200 л и резервоари с
обем 4 м 3, 10 м 3, 25 м 3, изработени от стомана, и
– Продукт TM-185 – 276,466 тона, година на
производство 1965 и по-рано, съхраняван в контейнери с обем 200 л и резервоари с обем 4 m 3,
10 м 3, 25 м 3, изработени от стомана.
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Понастоящем вече е изтекъл срокът на годност за съхранение на голяма част от запасите
от компоненти на гориво. Република България
не разполага с достатъчен капацитет да извърши
самостоятелно унищожаването на запасите си
от течно ракетно гориво в съответствие с техническите норми и изискванията по отношение
опазването на околната среда. Поради това правителството на Република България се обърна към
Организацията за сигурност и сътрудничество
в Европа (ОССЕ) с молба да му бъде оказана
помощ за унищожаване на цитираните по-горе
запаси от течно ракетно гориво.
1.2. Министерството на отбраната на Република България или носещата отговорност
организация от Въоръжените сили на Република България (наричани по-долу „Българската
страна“) разполага с няколко депа, в които се
съхраняват всички запаси от ракетно гориво,
подлежащи на унищожаване. За да подобри
сигурността на околната среда и на условията
за съхранение, както и с цел ефективно транспортиране чрез железопътен транспорт и по
море, за да бъдат унищожени впоследствие извън
България, Българската страна ще съсредоточи
всички декларирани запаси за съхранение в един
район – района на военното формирование в
близост до град Калофер, община Карлово, непосредствено зад железопътната линия и главен
път Е871 към Бургас.
1.3. Крайната цел на Проекта „Унищожаване
на излишъците от запаси от ракетно гориво в
България“ е унищожаването на запасите от ракетно гориво според изискванията за опазване
на околната среда и прилагането на подходяща
и устойчива технология в съответствие с приложимите стандарти в тази област, както е описано
в този документ. Унищожаването следва да бъде
извършено, като се използват доказани в практиката технологични решения, налични на пазара,
при условие че подобни решения отговарят на
всички изисквания, посочени тук, както и на
приложимите стандарти в тази област.
2. Обща концепция за изпълнение на проекта
2.1. Това Техническо задание дефинира изискванията във връзка с проекта „Подпомагане на
правителството на Република България по унищожаване на запасите от компоненти на течно
ракетно гориво: фаза „Унищожаване“, както е
описано в точка 1.3.
2.2. След подписване на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република
България и ОССЕ се предвижда да бъде излъчен подходящ изпълнител („Изпълнител“) чрез
конкурентна тръжна процедура, подпомагана от
ОССЕ, и се сключва тристранен договор между
Българската страна, ОССЕ и Изпълнителя за
унищожаване на „Меланж“, „Самин“ и „ТМ-185“.
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Територията, на която ще бъдат унищожени
„Меланж“, „Самин“ и „ТМ-185“, зависи от избора
на Изпълнителя.
2.3. Услугите, които ще бъдат предоставени
от Изпълнителя, включват, но не се ограничават
задължително до следното: координация и управление на дейностите, планиране, изработване на
график за операциите и дейностите, инженеринг
(строителство, проектиране, защита на околната
среда и химични процеси), представяне на доклади
за напредъка по извършваните дейности, транспортиране, разработване на мерки за сигурност
и безопасност при съхранението, инструкции
за действие в случай на критични ситуации,
както и конкретни операции по унищожаване
на запасите от ракетно гориво и свързаните с
тях дейности, предвидени в Проекта (като цяло
наричани по-долу „Услуги“).
2.4. Всички аспекти на Услугите, независимо
дали те са предоставени пряко, или непряко, включвайки, но без да се ограничават до
транспортиране, обработка и производство на
какъвто и да било остатъчен, страничен или
краен продукт по всяко време, следва да бъдат в
съответствие със съществуващите и приложими
валидни набори от стандарти (наричани подолу „Приложими стандарти“): (i) съответните
национални стандарти на страната, където се
извършва унищожаването на „Меланж“, „Самин“
и „ТМ-185“, както и на страната, която притежава
„Меланж“, „Самин“ и „ТМ-185“; (ii) съответните
международни стандарти/конвенции; (iii) съответните стандарти на Европейския съюз („ЕС“)
и/или, ако съществува такава необходимост,
изискванията на страната донор.
2.5. Операции, извършвани от Изпълнителя,
не следва да водят до замърсяване на околната
среда, нито до отделяне на странични продук
ти, замърсяващи околната среда, в случай на
наличност на такива, в обеми, надвишаващи
Приложимите стандарти, включително, но не
само, по отношение на емисии във въздуха,
заустване на отпадъчни води или замърсяване
с твърди отпадъци.
2.6. Изпълнителят следва да създаде в писмен
вид Програма за удостоверяване на качеството,
както е описано по-долу в документа, като същата
отговаря на Приложимите стандарти.
2.7. ОССЕ може да бъде подведена под отговорност единствено по свързаните с Проекта
дейности според съответните постановки на
Меморандума за разбирателство. При никакви
обстоятелства ОССЕ не носи отговорност за
действия или пропуски на Изпълнителя.
3. Обхват на услугите
3.1. Обхватът на очакваните услуги се изразява
в необходимото и своевременно унищожаване
в рамките на срок, завършващ на 31 декември
2015 г., на количества, достигащи до:
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– 533,110 тона „Меланж“ AK-20K;
– 265,421 тона „Самин“ TG-02, и
– 276,466 тона от Продукт „TM-185“,
съсредоточени от Българската страна в един
район преди началото на работата.
3.2. Изпълнителят следва да осъществява Услугите в строго съответствие с това Техническо
задание и Приложимите стандарти.
4. Задължения на Българската страна
4.1. Българската страна следва да носи отговорност за всичките операции по работата и натоварването, извършвани на обекта за съхранение
на ракетното гориво. В частност, Българската
страна носи отговорност и поема задълженията
по гарантиране сигурността на личния състав
по време на операциите за преместване, натоварване и транспортиране на ракетното гориво,
докато Изпълнителят поеме контрол за горното;
пасивите и задълженията, свързани с товара, в
зависимост от условията за доставка. Българската
страна следва да гарантира и да поеме всички
разходи, свързани с доставянето и разтоварването, извършвани на обекта за съхранение на
ракетното гориво, както и за ескортирането му
на територията на Република България. Българската страна следва да поеме и отговорността
по операциите за прехвърлянето на товара до
Изпълнителя, което включва транспортиране до
и митническо оформяне на изнасяното ракетно
гориво на границата (пристанище Варна).
4.2. След отстраняването на ракетното гориво
от района на военното формирование Българската страна следва да поеме отговорността за
неутрализирането на всякакви остатъчни вещества или странични продукти, замърсяващи
околната среда, свързани с района на военното
формирование. Тази отговорност включва, но
не се ограничава с цялостното почистване на
района на военното формирование и резервоарите за съхранение на „Меланж“, „Самин“ и
„ТМ-185“, включително унищожаване на остатъците от промивните цистерни и утилизацията
на цистерните.
4.3. Българската страна следва да осигури
по всяко време свободен достъп на ОССЕ и на
Изпълнителя до обекта за съхранение на „Меланж“ в съответствие с процедурите, валидни
за Въоръжените сили на Република България.
4.4. Българската страна следва да носи отговорност по гарантиране взаимодействието на
ОССЕ и Изпълнителя с всички държавни агенции
и власти на Република България, които участват
в изпълнението на настоящия проект.
4.5. Българската ст рана покрива за своя
сметка разходите за разрешителни от всякакъв
тип, държавни такси, лицензи, оторизации и
инспекции по силата на българското законодателство и необходими за изнасяне на ракетното
гориво от територията на Република България,
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с изключение на необходимото упълномощаване на лица и лицензиране на Изпълнителя да
действа в качеството си на търговско дружество
в Република България.
5. Задължения на Изпълнителя
Задълженията, предвидени в този параграф
5, подлежат на потвърждение в тристранно споразумение с Изпълнителя.
5.1. Изпълнител ят е длъжен да извърши
транспортирането и унищожаването на компонентите на ракетно гориво със свои собствени
производствени мощности и средства и посредством използване на негов собствен материал.
Изпълнителят следва да гарантира непрекъснатата работа на неговите съоръжения, включително, но не само, машините, съоръженията и
оборудването и средствата за транспортиране,
през целия период на предоставяне на Услугите.
5.2. Изпълнителят следва да съгласува плановете за разрешаване на всички аспекти по
унищожаването на компонентите на ракетно
гориво от момента на получаването на горните
до окончателното приключване на последната
обработка.
5.3. Изпълнителят следва да съгласува планове
и условия за работа с всички крайни продукти
и/или страничен продукт/странични продук
ти (включително опасни вещества (hazardous
materials – HAZMAT) и др.).
5.4. Изп ъ лни т ел я т следва да п редос та ви
подробна информация относно техническите си
способности и планираните индикатори, пот
върждение на квалификацията си, гарантираща,
че е в състояние да изпълни своите договорни
задължения, както и относно предоставяне на
допълнителни необходими ресурси.
5.5. Изпълнителят следва да предостави следната информация:
• относно източниците на емисии от района
на военното формирование, вида и количеството
на очакваните емисии във всеки тип среда, както
и техния ефект върху околната среда като цяло;
• относно предложената технология и други
технически решения за предотвратяване или
редуциране на емисии от района на военното
формирование;
• относно мерките за превенция и оползот
воряване на отпадъците; и
• относно планираните мерки за мониторинг
на емисиите.
Разрешителни и митническо оформяне
5.6. Изпълнителят следва да осигури наличие
на всички разрешителни и лицензи, които се
изискват и са приложими на съответната територия/съответните територии за унищожаване на
компонентите на ракетно гориво, и за повторна
употреба на крайните продукти за каквато и да
било цел в предвидената за това степен.
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5.7. Изпълнителят следва да покрие за своя
сметка разходите по всички разрешителни, държавни такси, лицензи, оторизации и инспекции,
необходими на територи ята/териториите за
предоставяне на Услугите по това Техническо
задание. Изпълнителят следва да спазва всички
закони, постановления и подзаконови актове на
съответната държава или държави за периода на
изпълнение на Договора, включително съблюдаване на Приложимите стандарти, във връзка
с площадката/площадките, където е планирано
да бъдат извършени Услугите, както и по време
на транспортирането до тази площадка/тези
площадки.
5.8. Всички формалности, свързани с митническо оформяне на пратките извън Република
България, следва да бъдат осъществени от Изпълнителя за негова сметка, като Изпълнителят
поема риска за последните. ОССЕ при никакви
обстоятелства не носи отговорност за покриване
на каквито и да било разходи, натрупани или
наложени на Изпълнителя, докато последният извършва освобождаването от митницата.
Изпълнителят следва да носи отговорност за
съответствие с Приложимите стандарти, свързани с националните митнически правила, и за
формалностите във връзка с вноса, включително
заплащане на съответните данъци и такси, както
и за всички необходими лицензи, митнически декларации и други документи, свързани с влизането
и напускането на инсталацията/съоръжението/
площадката на Изпълнителя на всички товари
и материали, докарани с цел предоставяне от
страна на Изпълнителя на Услугите, предвидени
в Договора.
Съответствие с изискванията за опазване на
околната среда
5.9. В хода на дейностите по обработката на
компонентите на ракетно гориво въздействието
върху околната среда, породено от самия процес,
от вторичните продукти или от остатъчните
замърсители, трябва да се сведе до минимум в
съответствие с Приложимите стандарти.
5.10. Изпълни тел я т за своя смет ка и на
свой риск има задължение и носи отговорност
за безопасната утилизация на всички опасни
вещества (HA ZMAT), свързани с процеса на
унищожаване на компонентите на ракетно гориво, и се задължава да спазва Приложимите
стандарти. Изпълнителят има задължението
да гарантира, че работата на инсталацията/
съоръжението/площадката винаги отговаря на
Приложимите стандарти. Изпълнителят също
така се задължава:
• да прилага всички подходящи мерки за
предотвратяване на замърсяване, а именно
да прилага най-добрите налични технически
решения (такива, които водят до изпускането
на възможно най-малки количества отпадъчни
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вещества, създават възможност за извличане
на вещества и рециклиране на получените вещества и др.);
• да предотвратява замърсяване, като обработва компонентите на ракетно гориво по начин,
причиняващ възможно най-малко замърсяване;
• да и зпол зва е фи к асно конс у м и ра н ат а
енергия;
• да гарантира прилагането на мерки за предотвратяване на инциденти и ограничаване на
евентуални щети;
• да възстановява първоначалното състояние на площадките след приключването на
дейностите.
5.11. Действията на Изпълнителя, използваната от него технология, използваните инсталации/съоръжения/площадки и извършваните
дейности задължително и винаги отговарят на
Приложимите стандарти, включително, но не
само, по отношение на емисиите във въздуха,
заустването на отпадъчни води, твърдите отпадъци и създаването на възможности за настъпване на химична неутрализация. Качеството
на крайния продукт/крайните продукти трябва
да отговаря на Приложимите стандарти в зависимост от по-нататъшната употреба на този
продукт или продукти.
Задължителна предпазливост
5.12. В хода на предоставянето на Услугите
Изпълнителят се задължава да спазва Приложимите стандарти по отношение на съхранението,
работата със, обработката, транспортирането и
пренасянето през границата на опасни вещества.
Изпълнителят се задължава да вземе всички
разумни и практически мерки за защита на
обществеността и на собствения си персонал и
служителите си и за опазване на околната среда.
5.13. Дейностите в инсталациите/съоръженията/площадките и свързаните с тях процедури
трябва да се извършват по начин, който гарантира
непрекъснатото осигуряване на безопасна среда
за всички участници в процеса на неутрализиране, като се вземат под внимание опасността
от взрив и химичните опасности, свързани с
работата с компоненти на ракетно гориво. Тази
задължителна предпазливост се прилага и по
отношение на широката общественост.
Транспортиране
5.14. Като предварително условие за сключването на всеки Договор, възлаган на Изпълнителя,
Изпълнителят следва да представи на ОССЕ
документални доказателства, потвърждаващи
получаването или вероятността за получаване на
разрешения за вноса на компоненти на ракетно
гориво в съответната територия/съответните
територии.
5.15. Разходите за превозните и спедиторските
услуги, свързани с транспортирането на компонентите на ракетно гориво от митническия
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пункт съгласно точка 4.1 до инсталацията за
обработка, се включват в цената на Услугите. В
случай че не е договорено друго, прехвърлянето
на компонентите на ракетно гориво се извършва
на пристанище Варна.
Производствени ставки и експлоатационни
мощности
5.16. Изпълнителят гарантира, че съоръженията му, включително, но не само, машините,
съоръженията и оборудването и средствата за
транспортиране, винаги са в съответствие с Приложимите стандарти и е способен да гарантира
безопасната и икономически ефективна обработка
на компонентите на ракетно гориво.
5.17. Изпълнителят гарантира, че всеки продукт/всички продукти и/или вторичен продукт/
вторични продукти, получен/получени в резултат
на унищожаването, е/са от полезно, невоенно
естество и в съответствие с Приложимите стандарти, както и че всеки отпадък е безвреден за
околната среда.
5.18. Изпълнителят е еднолично отговорен
за техническото обслужване, поддръжка и ремонт на съоръженията си, включително, но не
само, машините, съоръженията и оборудването
и средствата за транспортиране, при необходимост, включително частите на машините и
съоръженията.
Удостоверяване на качеството
5.19. Изпълнителят използва изградената си
структура за осигуряване на качеството (ISO
9001/14001 или еквивалентен стандарт) и – в
рамките на Програмата на ОССЕ за удостоверяване на качеството (вж. точка 6.1) – разработва
план за контрол на качеството на работата по
Проекта за унищожаването на компонентите
на ракетно гориво, който да представлява основа за програми и процедури във връзка със
следните аспекти:
• вземането на проби и тяхното анализиране;
• предотвратяването на инциденти и опазването на здравето;
• мониторинг на околната среда;
• подготовка и повишаване на квалификациите на персонала, и
• докладване.
Изпълнителят има задължение и носи отговорност за инициирането, поддържането и
контролирането на всички мерки и програми за
безопасност във връзка с Проекта, включително,
но не само, съответствие с изискванията за индустриална и екологична безопасност на района
на производствените мощности и по време на
транспортирането. Такива мерки и програми,
както и програмите за осигуряване на безопасност, трябва да бъдат в пълно съответствие с
Приложимите стандарти.
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5.20. За целите на изпълнението на Проекта
следва да бъдат взети предвид основните предпоставки, посочени по-долу:
а) дейностите в района на съхранение или
площадката за обработка на компоненти на ракетно гориво са разрешени само при използване
на лични предпазни средства и при условие че се
спазват всички необходими изисквания по отношение на охраната на труда и екологичната безопасност, както и действащото законодателство;
б) мерките за охрана на труда и техническа
безопасност задължително се спазват във всички
съответни обекти и райони на военното формирование или площадки за обработка на компоненти
на ракетно гориво, до които е осигурен достъп
за извършване на дейности.
5.21. Изпълнителят приема обхватна, ефективна и активна програма за екологична безопасност
и охрана на труда в съответствие с Приложимите
стандарти, включваща в частност, но без да се
ограничава до, следните мерки:
а) въвеждане на разписани процедури и осигуряване на съответните лични предпазни средства
за персонала, зает в опасна работна среда;
б) провеждане на периодични проверки и
инспекции на условията на труд с цел идентифициране на потенциални рискове, опасности или
трудности, включително маркиране на опасни
райони;
в) приемане на мерки, съгласно които персоналът, участващ в провеждането на химичните
процеси, се задължава да използва химични
защитни средства и да спазва процедурите за
предотвратяване на опасност;
г) гарантиране на постоянен и всеобхватен
мониторинг на състоянието на околната среда и
на условията, в които работи неговият персонал, и
д) гарантиране на приемането на мерки и
процедури за предотвратяване на аварии в случай
на опасни или критични ситуации.
5.22. Изпълнителят гарантира, че съоръженията му, включително, но не само, машините,
съоръжени ята и оборудването и средствата
за транспортиране, с помощта на които ще
предоставя Услугите, са в състояние на пълна
експлоатационна готовност и имат капацитета
за извършване на дейностите в съответствие с
изискванията на ОССЕ, както и че са в пълно
съответствие с Приложимите стандарти.
5.23. Действията на Изпълнителя, използваната от него технология, неговите инсталации/
съоръжения/площадки и неговата дейност трябва
винаги да са обезпечени с лицензи за дейности,
свързани с унищожаването, както и лицензи за
транспортиране, и трябва да бъдат в съответствие
с Приложимите стандарти.
5.24. Изпълнителят приема и се съгласява с
условието да предоставя на Българската страна
и нейните представители, както и на ОССЕ,
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нейните служители и лицата, извършващи услуги за ОССЕ, достъп по всяко време до своите
помещения и съоръжения, включително, но не
само, машините, съоръженията и оборудването
и средствата за транспортиране в съответствие с
изискванията за даване на разрешение за достъп
до обект с режим на контролиран достъп.
5.25. Изпълнителят разработва и приема в
писмен вид план за действие при извънредни
сит уации, който отговаря на Прилож имите
стандарти и се базира на оценката на рисковете, свързани с процесите на унищожаване и
транспортиране. Този план трябва да включва
сценарии за възможни варианти на инциденти,
техните последици и необходимите мерки за
отговор.
5.26. Изпълнителят осигу рява достатъчен
персонал, който притежава съответните умения,
необходимите квалификации и сертификати за
нужния опит и познания за експлоатация на
инсталацията/съоръжението/площадката. Персоналът на Изпълнителя е еднолична отговорност
на Изпълнителя и остава под пряк негов контрол. Независимо от факта, че ОССЕ може да
действа като координатор в рамките на Проекта,
подробните инструкции за персонала и неговото
управление остават задължение на Изпълнителя. Изпълнителят гарантира професионалната
подготовка и сертификация на персонала си във
връзка с безопасната експлоатация и техническо
обслужване на инсталацията/съоръжението/
площадката.
5.27. Изпълнителят поема всички разходи във
връзка с изпълнението на задълженията си, възникващи вследствие на това Техническо задание.
5.28. Изп ъ лни тел я т носи от говорност за
действията на всички свои представители, персонала си и подизпълнителите си съгласно това
Техническо задание.
Застраховка
5.29. Изпълнителят осигурява и поддържа застрахователно покритие при финансово надеждно
и платежоспособно застрахователно дружество
при условия и за сума, приемлива за ОССЕ, по
негово усмотрение.
5.30. Изборът на такова заст рахователно
дружество/такива застрахователни дружества
изисква предварителното одобрение на ОССЕ.
Застрахователната сума и застрахователните
условия трябва да отговарят на Приложимите
стандарти по отношение на регулаторната рамка
в областта на застраховането, като се отчитат
обемът, екологичните рискове и Услугите, предвидени в това Техническо задание.
Финансови въпроси
5.31. За целия период на Договора Изпълнителят се задължава да показва такъв финансов
оборот и такава ликвидност и платежоспособност,
каквито удовлетворяват изискванията на ОССЕ.
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5.32. Всеки краен продукт с търговска стойност, който може да бъде получен в резултат на
обработката на компоненти на ракетно гориво,
както и всички постъпления от продажбата на
продукт, получен в резултат на обработката на
компоненти на ракетно гориво, са собственост
на Изпълнителя и се считат отчетени в цената
за предоставените Услуги, залегнала в Договора.
6. Права и задължения на ОССЕ
Проверка и сертификация
6.1. С цел гарантиране на постоянното спазване
от всички участващи страни на всички права
и задължения, предвидени в това Техническо
задание, и за да гарантира:
• безопасността;
• сигурността;
• отчетността;
• законосъобразността;
• осигуряването на качеството на работата, и
• прозрачността,
ОССЕ прие Програма за удостоверяване на
качеството, която може да бъде приложена към
тристранния Договор.
6.2. ОССЕ си запазва правото да изпрати на
обекта един или повече инспектори по качеството с цел проверка на спазването от страна на
Изпълнителя на всичките му задължения.
6.3. След реалното приключване на Услугите
Изпълнителят издава окончателен сертификат,
съдържащ информация за извършената работа,
включително, но не само, относно унищоженото
количество запаси компоненти на ракетно гориво в тонове. Приемането на такъв окончателен
сертификат става след извършване на проверка
от страна на ОССЕ и при удовлетворяващи
резултати от проверката се издава приемателен
протокол в писмена форма от ОССЕ.

ПРОТОКОЛ № 1

за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България и Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за
унищожаване на запасите от ракетно гориво
(компоненти на течно ракетно гориво)
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. – ДВ,
бр. 81 от 2015 г. В сила от 24 октомври 2015 г.)
Като се има предвид, че правителството на
Република България и ОССЕ сключиха Меморандум за разбирателство за изпълнението на
Проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) на 22 май
2014 г. (наричан по-долу „Меморандум“);
Като се има предвид, че в член 10 от Меморандума се предвиждат текстовете, с които
Меморандумът се изменя, да се прилагат
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като отделен/и Протокол/и, съставляващи
неразделна част от него;
Като се има предвид, че правителството
на Република България и ОССЕ желаят да
изменят разпоредбите, залегнали в член 7 от
Меморандума;
Правителството на Република България и
ОССЕ се споразумяха за следното:
1. Текстът на параграф 4 от член 7 се заменя изцяло със следния текст:
„Правителството предоставя на ОССЕ, както и на имуществото, финансовите средства
и активите на организацията и на нейните
служители, които не са граждани на Република
България, привилегиите и имунитетите, залег
нали в член 20, член 22, член 23, член 24, член
27, член 28, член 29, член 31, член 34 и член 36
от Виенската конвенция за дипломатическите
отношения от 1961 г. Служителите на ОССЕ,
които са граждани на Република България,
се освобождават от правно производство по
отношение на всички действия, извършени от
тях в процеса на изпълнение на функциите им.“
2. Текстът на параграф 5 от член 7 се заменя изцяло със следния текст:
„Генералният секретар на ОССЕ може да
вземе решение за снемане на имунитета на
лице, притежаващо гражданство или постоянно
пребиваващо в Република България и ползващо
се с имунитет съгласно този Меморандум. В
този случай българската страна следва да бъде
уведомена относно решението за снемане на
имунитета по дипломатически път.“
3. Този Протокол влиза в сила от датата
на влизане в сила на закона за неговото
ратифициране от Народното събрание на
Република България. До влизането му в сила
Протоколът се прилага временно от датата
на подписването му. Този Протокол остава
в сила дотогава, докогато този Меморандум
продължава да бъде в сила.
Изготвен във Виена на 30 октомври 2014 г.
в два екземпляра на английски език.
За правителството
на Република
България:
Светослав Спасов,
постоянeн представител
на Република България
при Службата на
Организацията на
обединените нации,
преговорите и форумите
на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа и
международните
организации
във Виена

За Организацията
за сигурност и
сътрудничество
в Европа
(ОССЕ):
Ламберто Заниер,
генерален секретар
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за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република
България и Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за
унищожаване на запасите от ракетно гориво
(компоненти на течно ракетно гориво)
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. – ДВ,
бр. 81 от 2015 г. В сила от 24 октомври 2015 г.)
Като се има предвид, че правителството
на Република България и ОССЕ сключиха
Меморандум за разбирателство за изпълнението на Проект между България и ОССЕ
за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво)
на 22 май 2014 г. (наричан по-долу „Меморандум“);
Като се има предвид, че в член 10 от Меморандума се предвижда текстовете, с които
Меморандумът се изменя, да се прилагат
като отделен/и Протокол/и, съставляващи
неразделна част от него;
Като се има предвид, че в член 1, алинея 2
от Меморандума се предвижда Техническото
задание относно унищожаването на запасите
от ракетно гориво, приложено към Меморандума като Приложение А, да съставлява
неразделна част от него;
Като се има предвид, че правителството
на Република България и ОССЕ желаят да
изменят разпоредбите, залегнали в член 1 от
Приложение А към Меморандума;
Правителството на Република България и
ОССЕ се споразумяха за следното:
1. Параграф 1.1 от член 1 на Приложение
А към Меморандума се заменя със следния
текст:
„След края на Студената война компоненти на течно ракетно гориво (наричани подолу „Меланж“ (Mélange), „Самин“ (Samin),
„TM-185“) остават в депа на територията
на Република България. По предварителна
оценка обемът на запасите, предназначени
за унищожаване, възлиза на:
– Окислителят за ракетно гориво „Меланж“ AK 20k – 607,496 тона, е съхраняван в
резервоари с обем 2 м 3 и 17 м 3, изработени
съответно от чист алуминий и неръждаема
стомана, като годината на производство е
1996 и по-рано;
– Окислителят за ракетно гориво „Меланж“ AK 27P – 29,104 тона, е съхраняван в
резервоари с обем 2 м 3 и 17 м 3, изработени
съответно от чист алуминий и неръждаема
стомана, като годината на производство е
1996 и по-рано;
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– Ракетно гориво „Самин“ – 284,333 тона,
година на производство 1973 и по-рано, е
съхранявано в контейнери с обем 200 л и резервоари с обем 4 м 3, 10 м 3, 25 м 3, изработени
от стомана, и
– Продукт TM-185 – 276,466 тона, година
на производство 1965 и по-рано, съхраняван в
контейнери с обем 200 л и резервоари с обем
4 m 3, 10 м 3, 25 м 3, изработени от стомана.
Понастоящем вече е изтекъл срокът на
годност за съхранение на голяма част от запасите от компоненти на гориво. Република
България не разполага с достатъчен капацитет
да извърши самостоятелно унищожаването на
запасите си от течно ракетно гориво в съответствие с техническите норми и изискванията
по отношение опазването на околната среда.
Поради това Правителството на Република
България се обърна към ОССЕ с молба да
му бъде оказана помощ за унищожаване на
запасите от течно ракетно гориво.“
2. Член 3 на Приложение А към Меморандума се заменя със следния текст:
„3.1. Обхватът на очакваните услуги се
изразява в необходимото и своевременно
унищожаване в рамките на срок, завършващ на 31 декември 2015 г., на количества,
достигащи до:
– 607,496 тона „Меланж“ AK-20k;
– 29,104 тона „Меланж“ AK 27P;
– 284,333 тона „Самин“ TG-02, и
– 276,466 тона от Продукт „TM-185“,
съсредоточени от Българската страна в
един район преди началото на работата.
3.2. При необходимост след предварително
съгласуване между Министерството на отбраната и ОССЕ с Допълнителен протокол,
подписан от представители, упълномощени от
ОССЕ и министъра на отбраната, могат да се
включат и други видове и количества гориво
освен посочените в параграф 1.1 и параграф
3.1. Такива промени в обхвата на очакваните
услуги се финализират съгласно съответните
договорни постановки.
3.3. Окончателното определяне на видовете
и количеството ракетно гориво за унищожаване се извършва с Приемно-предавателен
п ро т окол, под п иса н о т у п ъ л номощен и т е
представители съответно на ОССЕ, министъра
на отбраната и Изпълнителя след реалното
предаване на ракетното гориво съгласно условията за доставка, при условие че количеството
ракетно гориво не превишава стойностите,
зададени в параграф 1.1 и параграф 3.1, или
съответно увеличените такива стойности
съгласно параграф 3.2.
3.4. Изпълнителят следва да осъществява
Услугите в строго съответствие с това Техническо задание и приложимите стандарти.“
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3. Този Протокол влиза в сила от датата
на влизане в сила на закона за неговото
ратифициране от Народното събрание на
Република България. До влизането му в сила
Протоколът се прилага временно от датата
на подписването му. Този Протокол остава
в сила дотогава, докогато този Меморандум
продължава да бъде в сила.
Изготвен във Виена на 4 юни 2015 г. в два
екземпляра на английски език.
За правителството на
За Организацията
Република България:
за сигурност и
Светослав Спасов,
сътрудничество
постоянeн представител
в Европа (ОССЕ):
на Република България
Ламберто Заниер,
при Службата на
генерален секретар
Организацията на
обединените нации,
преговорите и
форумите на
Организацията за
сигурност и сътрудничество
в Европа и международните
организации във Виена
7515

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение на Правилника за
устройството, организацията и дейността на
Учебен център (ДВ, бр. 14 от 2012 г.)
§ 1. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. В центъра се води следната задължителна документация:
1. дневник за входяща и изходяща кореспонденция;
2. книга за регистриране заповедите на
директора;
3. отчетни счетоводни документи;
4. инвентарна книга;
5. регистър на договорите.“
§ 2. В приложението към чл. 3, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. на ред „База „Национален детски екологичен комплекс Ковачевци“ числото „15“
се заменя с „12“;
2. на ред „База „Център за подготовка
на ученици за олимпиади“ числото „8“ се
заменя с „11“.
§ 3. Навсякъде в текста думите „министъра на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“ се заменят съответно с „министъра
на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“.
Министър:
Тодор Танев
7521
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2010 г. за здравните изисквания
към говеда и свине при транспортирането
им между Република България и другите
държави – членки на Европейския съюз, и
за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези
животни (ДВ, бр. 23 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 20, ал. 5 думите „46д и“ се заличават.
§ 2. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Компютърната база данни“ се заменят с „В системата за
идентификация на животните и регистрация
на животновъдните обекти се“.
2. Създава се т. 9:
„9. вид електронен идентификатор, ако на
животното е поставен такъв.“
§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври
2009 г. за установяване на здравни правила
относно странични животински продукти и
производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1774/2002 (OB, L 300/1, 14 ноември
2009 г.), наричан по-нататък „Регламент за
страничните животински продукти;“.
2 . В а л . 4 д у м и т е „ Ре г л а м е н т (Е О)
№ 1774/2002“ се заменят с „Регламент за
страничните животински продукти“.
3. В ал. 7 думите „предприемането на
мерките по чл. 46д и“ се заличават.
§ 4. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 7 думите „чл. 46в“ се заменят
с „чл. 46е“.
2. В § 3 съюзът „и“ се заличава и накрая се
добавя „и изискванията на Директива 2014/64/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 15 май 2014 г. за изменение на Директива 64/432/ЕИО на Съвета по отношение на
компютърните бази данни, които са част от
мрежите за надзор в държавите-членки (ОВ,
L 189 от 27.06.2014 г.) и осигурява прилагането
на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/819 на
Комисията от 22 май 2015 г. за изменение на
Приложение Е към Директива 64/432/ЕИО
на Съвета по отношение на формата на образците на здравни сертификати за търговия
в рамките на Съюза с говеда и свине (ОВ, L
129 от 27.05.2015 г.)“.
§ 5. В заключителните разпоредби в § 6
думата „генералния“ се заменя с „изпълнителния“.
§ 6. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1

„Приложение № 1 към чл.4, ал.1 към чл. 4, ал. 1
Образец 1
Здравен сертификат за говеда за разплод/доотглеждане/клане

2.
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Образец 2
Здравен сертификат за свине за разплод/доотглеждане/клане

7.
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§ 7. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция за безопасност на храните“.
2. Думите „регионалната ветеринарномедицинска служба/Регионалната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „областната
дирекция по безопасност на храните/Областната дирекция по безопасност на храните“.
3. Абревиатурата „НВМС“ се заменя с
„БАБХ“.
4. Абревиат у рата „РВМС“ се заменя с
„ОДБХ“.
5. Думите „Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните,
регистрация на животновъдните обекти и
достъпа до базата данни за идентифицираните
животни и регистрираните обекти“ се заменят
с „Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда
за официална идентификация на животните,
за който не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, т. 2, която влиза в сила
от 18 юли 2019 г.
Министър:
Десислава Танева
7487

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване,
разпределение и процедурите по първично
и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и
имена (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12
от 2011 г., бр. 74 от 2012 г. и бр. 28 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
„(2) Кратки национални номера за достъп
до спешни повиквания, европейски хармонизирани номера и номера по чл. 18 могат да
бъдат първично предоставяни на държавни
органи, юридически лица или предприятия с
мотивирано решение на комисията.“
§ 2. В чл. 41 се създават нови ал. 3 и 4:
„(3) В случай че в групите по ал. 2 има
номера, пренесени в други мрежи, предприятието предоставя информация от базата данни
с пренесени номера, която съдържа:
1. номерата, които са пренесени в друга
мрежа;
2. мрежата, която обслужва всеки от номерата по т. 1, към момента на подаване на
искането.
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(4) В случай че от датата на подаване
на искането по ал. 1 до датата на влизане
в сила на решението на комисията по това
искане бъдат пренесени номера от мрежата
на предприятието, то е задължено да подаде
в комисията допълнителна информация за
тези номера съобразно изискванията на ал. 3.“
§ 3. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Всяка група, от която има
пренесени номера по чл. 41, ал. 3 и 4, се
предоставя на предприятието, в чиято мрежа са пренесени най-голям брой номера от
съответната група.
(2) Извън случаите по ал. 1 освободените
групи номера по чл. 41, ал. 2 не могат да бъдат
предоставяни или резервирани по-рано от шест
месеца след тяхното освобождаване, считано
от датата на изменение на разрешението на
предприятието.“
§ 4. В чл. 43б, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. няма първично предоставени номера
по чл. 31, ал. 1 за предоставяне на същия
вид услуги;
2. подало е уведомление до комисията
за намерението си да осъществява дейност
по препродажба на услугите, предоставяни
чрез съответния вид номера, като е посочило
вида услуги, за предоставянето на които ще
се ползват.“
§ 5. В чл. 56, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При преустановяване действието на
разрешение по реда на чл. 117 ЗЕС пренесените номера се предоставят на приемащите
предприятия, като всяка група, от която има
пренесени номера, се предоставя на предприятието, в чиято мрежа са пренесени най-голям
брой номера от съответната група.“
2. Създават се нови ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Към искането за прекратяване на
действието на разрешение по чл. 117, ал. 2,
т. 3 ЗЕС предприятието предоставя информация от базата данни с пренесени номера,
която съдържа:
1. първично предоставените номера, които
са пренесени в друга мрежа;
2. мрежата, която обслужва всеки от номерата по т. 1, към момента на подаване на
искането.
(4) В случай че от датата на подаване
на искането по ал. 3 до датата на влизане
в сила на решението на комисията по това
искане бъдат пренесени номера от мрежата
на предприятието, то е задължено да подаде
в комисията допълнителна информация за
тези номера съобразно изискванията на ал. 3.
(5) При преустановяване действието на
разрешение на основание чл. 117, ал. 1 ЗЕС
предприятието предоставя на КРС информацията по ал. 3 в срока по чл. 117, ал. 5 ЗЕС.
(6) При прекратяване действието на разрешение при всички останали слу чаи по
чл. 117, ал. 2 ЗЕС предприятията предоставят информация по ал. 3 в 10-дневен срок от
поискването є.“
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Заключителна разпоредба
§ 6. Тази наредба се приема на основание
чл. 133а от Закона за електронните съобщения
и влиза в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
За председател:
Никола Колев
7511

РЕШЕНИЕ № 553
от 12 ноември 2015 г.

за изменение и допълнение на Функционални
спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при
промяна на доставчика на обществена мобилна
телефонна услуга (обн., ДВ, бр. 8 от 2008 г.;
изм., бр. 26 от 2009 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 34
от 2011 г. и бр. 74 от 2012 г.)
Комисията за регулиране на съобщенията
реши:
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Задължение за предоставяне на
преносимост на свои абонати и потребители
имат доставчиците, на които Комисията за
регулиране на съобщенията („комисията“) е
предоставила за ползване национално значими номера за предоставяне на услуги чрез
мобилна наземна мрежа.“
§ 2. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Приемащият доставчик е длъжен
да използва пренесен номер в съответствие
с предназначението му, определено в Националния номерационен план, както и в
съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 133а от Закона за електронните съобщения
и издаденото му от комисията разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на
обществени електронни съобщения.“
§ 3. В чл. 24 ал. 4 се изменя така:
„(4) Всяка промяна в процедурата и приложенията към нея се извършва от доставчиците
посредством изготвяне на пълен и актуализиран текст на процедурата на български
език, в който се отразяват измененията и/
или допълненията. Доставчиците предоставят
документа на комисията в срок до 30 дни от
влизането му в сила.“
§ 4. В чл. 24 ал. 6 се изменя така:
„(6) Присъединяващото се предприятие е
отговорно за изготвяне на допълнителното
споразумение, подписването му от всички
доставчици в домейна и предоставянето му на
комисията в срок до 9 месеца от получаване
на национално значими номера за предоставяне на услуги чрез мобилна наземна мрежа.“
§ 5. Член 32б се изменя така:
„Чл. 32б. (1) Доставчик отпада от домейна
на преносимост:
1. при отнемане или прекратяване на
разрешението за ползване на ограничен ресурс – номера, по реда на чл. 117 ЗЕС;
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2. при отказ от ползване на всички предоставени номера за предоставяне на услуги
чрез мобилна наземна мрежа.
(2) Комисията уведомява участниците в
домейна за отпадналия доставчик по ал. 1 и
изисква справка от базата данни по чл. 13 за
пренесените в тяхната мрежа номера от мрежата на отпадналия от домейна доставчик.“
§ 6. Член 32в се отменя.
§ 7. В § 1 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Даряващ доставчик“ е доставчикът, от
чиято мрежа национално значимият номер за
предоставяне на услуги чрез мобилна наземна
мрежа се пренася в друга мрежа.“
2. Точка 6 се изменя така:
„6. „Мрежа на държателя на обхвата от
номера“ е мрежата на предприятието, на
което комисията е предоставила национално
значими номера за предоставяне на услуги
чрез мобилна наземна мрежа, част от които
е пренесеният номер.“
3. В т. 9 думата „клетъчна“ се заличава.
4. В т. 13 думата „номерът“ се заменя с
„номера“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Решението е прието на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За председател:
Никола Колев
7512

РЕШЕНИЕ № 555
от 12 ноември 2015 г.

за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на
географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или
при промяна на адреса в рамките на един
географски национален код за направление
(обн., ДВ, бр. 96 от 2008 г.; изм., бр. 26, 67 и 94
от 2010 г., бр. 34 от 2011 г. и бр. 74 от 2012 г.)
Комисията за регулиране на съобщенията
реши:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Предприятията, на които Комисията за регулиране на съобщенията („комисията“) е предоставила за ползване географски
номера, са задължени да предоставят преносимост на своите абонати и потребители.“
§ 2. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. Приемащият доставчик е длъжен
да използва пренесен номер в съответствие с
предназначението му, определено в Националния номерационен план, както и в съответствие
с изискванията на наредбата по чл. 133а от
Закона за електронните съобщения и съгласно
издаденото му от комисията разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на
обществени електронни съобщения.“
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§ 3. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Всяка промяна в процедурата и приложенията към нея се извършва от доставчиците
посредством изготвяне на пълен и актуализиран текст на процедурата на български
език, в който се отразяват измененията и/
или допълненията. Доставчиците предоставят
документа на комисията в срок до 30 дни от
влизането му в сила.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Присъединяващото се предприятие е
отговорно за изготвяне на допълнителното
споразумение, подписването му от всички
доставчици в домейна и предоставянето му на
комисията в срок до 9 месеца от получаване
на географски номера.“
§ 4. Член 46б се изменя така:
„Чл. 46б. (1) Доставчик отпада от домейна
на преносимост:
1. при отнемане или прекратяване на
разрешението за ползване на ограничен ресурс – номера, по реда на чл. 117 ЗЕС;
2. при отказ от ползване на всички предоставени географски номера.
(2) Комисията уведомява участниците в
домейна за отпадналия доставчик по ал. 1 и
изисква справка от базата данни по чл. 34 за
пренесените в тяхната мрежа номера от мрежата на отпадналия от домейна доставчик.“
§ 5. Член 46в се отменя.
§ 6. В § 1 т. 8 се изменя така:
„8. „Мрежа на държателя на обхвата от
номера“ е мрежата на доставчика, на който
комисията е предоставила географски номера,
част от които е пренесеният номер.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Решението е прието на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За председател:
Никола Колев
7514

РЕШЕНИЕ № 557
от 12 ноември 2015 г.

за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на
преносимост на негеографски номера при
промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (обн., ДВ, бр. 4 от 2009 г.;
изм., бр. 26 от 2010 г., бр. 34 от 2011 г., бр. 74
от 2012 г. и бр. 100 от 2014 г.)
Комисията за регулиране на съобщенията
реши:
§ 1. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) За д ъ л жение за осъщес т вява не на
преносимост имат доставчиците, на които
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Комисията за регулиране на съобщенията
(„комисията“) е предоставила за ползване
номера след негеографските кодове за достъп
по чл. 2, ал. 2.“
§ 2. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Приемащият доставчик е длъжен
да използва пренесен номер в съответствие
с предназначението му, определено в Националния номерационен план, както и в съответствие с изискванията на наредбата по
чл. 133а от Закона за електронните съобщения
и издаденото му от комисията разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на
обществени електронни съобщения.“
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Всяка промяна в процедурата и приложенията към нея се извършва от доставчиците
посредством изготвяне на пълен и актуализиран текст на процедурата на български
език, в който се отразяват измененията и/
или допълненията. Доставчиците предоставят
документа на комисията в срок до 30 дни от
влизането му в сила.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Присъединяващото се предприятие е
отговорно за изготвяне на допълнителното
споразумение, подписването му от всички
доставчици в домейна и предоставянето му на
комисията в срок до 9 месеца от получаване
на номера след един или няколко от негеографските кодове за достъп по чл. 2, ал. 2.“
§ 4. Чл. 32б се изменя така:
„Чл. 32б. (1) Доставчик отпада от домейна
на преносимост:
1. при отнемане или прекратяване на
разрешението за ползване на ограничен ресурс – номера, по реда на чл. 117 ЗЕС;
2. при отказ от ползване на всички предоставени номера след негеографските кодове
за достъп по чл. 2, ал. 2.
(2) Комисията уведомява участниците в
домейна за отпадналия доставчик по ал. 1 и
изисква справка от базата данни по чл. 20 за
пренесените в тяхната мрежа номера от мрежата на отпадналия от домейна доставчик.“
§ 5. Член 32в се отменя.
§ 6. В § 1 т. 4 се изменя така:
„4. „Домейн на преносимост“ са мрежите на
доставчиците, получили номера след съответен
негеографски код за достъп по чл. 2, ал. 2.“
Заключителна разпоредба
§ 7. Решението е прието на основание
чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За председател:
Никола Колев
7513
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-898
от 9 ноември 2015 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане
на Наредба за задъжително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
(обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.) определям коефициент
на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г. съгласно приложение,
съставляващо неразделна част от тази заповед.
Министър:
И. Калфин
Приложение

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
за прилагане през 2016 г.
№
по
ред

Икономическа дейност

Код по
КИД –
2008

Коефициент
на трудов
травматизъм
(Ктт)

1.

Добив на метални руди

07

7,03

2.

Добив на въглища

05

2,92

3.

Производство на основни метали

24

2,87

4.

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

33

1,96

5.

Строителство на съоръжения

42

1,95

6.

Добив на неметални материали и суровини

08

1,79

7.

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и
материали за плетене

16

1,73

8.

Горско стопанство

02

1,59

9.

Сухопътен транспорт

49

1,59

10.

Воден транспорт

50

1,56

11.

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

38

1,56

12.

Производство на превозни средства, без автомобили

30

1,33

13.

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

52

1,30

14.

Строителство на сгради

41

1,26

15.

Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива

35

1,22

16.

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

25

1,20

17.

Производство на напитки

11

1,17

18.

Производство на мебели

31

1,17

19.

Артистична и творческа дейност

90

1,16

20.

Пощенски и куриерски дейности

53

1,16

21.

Специализирани строителни дейности

43

1,15

22.

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

23

1,09

23.

Производство на химични продукти

20

1,05

24.

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

37

1,03

25.

Събиране, пречистване и доставяне на води

36

1,03
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Икономическа дейност

Код по
КИД –
2008

Коефициент
на трудов
травматизъм
(Ктт)

26.

Производство на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение

28

1,02

27.

Даване под наем и оперативен лизинг

77

1,01

28.

Спомагателни дейности в добива

09

1,00

29.

Производство на тютюневи изделия

12

1,00

30.

Производство на изделия от каучук и пластмаси

22

0,93

№
по
ред

31.

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

17

0,92

32.

Производство на електрически съоръжения

27

0,90

33.

Производство, некласифицирано другаде

32

0,89

34.

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

13

0,88

35.

Далекосъобщения

61

0,88

36.

Добив на нефт и природен газ

06

0,83

37.

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

93

0,77

38.

Радио- и телевизионна дейност

60

0,69

39.

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
01
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,66

7592

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 2032
от 17 ноември 2015 г.
Във връзка с промени в Закона за кредитните
институции (ДВ, бр. 62 от 14.08.2015 г.) относно реда за утвърждаване на списък на вещите
лица по чл. 151, ал. 4 от същия закон, съгласно
предоставена от Българската народна банка информация относно специализираните одиторски
предприятия, които са проверявали годишните
финансови отчети на банка или клон на банка
от трета държава по реда на чл. 76 и 78 през
последните пет години, и предоставените от
същите списъци с дипломирани експерт – счетоводители, които са участвали в посочените
дейности, нареждам:
I. Отменям Заповед № 1938 от 19.12.2014 г. за
утвърждаване списък на вещите лица по чл. 151,
ал. 4 от Закона за кредитните институции (ДВ,
бр. 107 от 24.12.2014 г.).
II. Утвърждавам списък на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции, както следва:
1. Стоянка Йорданова Апостолова с адрес
София, бул. България 51Б, ет. 4, тел. 02/421 06 57,
0882 497 004, ел. поща: bdo@bdo.bg.
2. Богданка Димитрова Соколова с адрес
София, бул. България 51Б, ет. 4, тел. 02/421 06 57,
0882 497 003, ел. поща: bdo@bdo.bg.
3. Силвия Георгиева Пенева с адрес София, бул. Александър Стамболийски 103, ет. 6,

0,67

тел. 02/802 33 00, 0888 838 990, ел. поща: speneva@
deloittece.com.
4. Асен Георгиев Димов с адрес Софи я,
бу л. А лекс а н д ър С т а м б ол и йск и 103, е т. 6,
тел. 0888 222 457, ел. поща: adimov@deloittece.com.
5. Маргарита Томова Голева с адрес София,
бул. България 45А, тел. 02/969 74 09, 088 833 64 19,
ел. поща: mgoleva@kpmg.com.
6. Красимир Асенов Хаджидинев с адрес
София, бул. България 45А, тел. 02/969 74 02,
088 833 64 22, ел. поща: khadjidinev@kpmg.com.
7. Росица Любенова Райк инска-Ботева с
адрес София, бул. Мария-Луиза 9 – 13, ет. 8,
тел. 02/935 52 0 0, ел. поща: rositsa.boteva@
bg.pwc.com.
8. Милка Чавдарова Дамянова с адрес София,
бул. Мария-Луиза 9 – 13, ет. 8, тел. 02/935 52 00,
ел. поща: milka.damyanova@bg.pwc.com.
9. Николай Георгиев Гърнев с адрес София,
Полиграфи я офис цент ър, бул. Цариградско
шосе 47А, ет. 4, тел. 02/817 71 16, 088 822 34 35,
ел. поща: nikolay.garnev@bg.ey.com.
10. Милка Костадинова Начева-Иванова с
адрес София, Полиграфия офис център, бул. Цариградско шосе 47А, ет. 4, тел. 02/817 72 09,
0886 677 171, ел. поща: milka.natcheva@bg.ey.com.
Списъкът с вещите лица да се публикува и
на интернет страницата на Върховния административен съд.

7593

Председател:
Г. Колев
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-74
от 5 ноември 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на землището на с. Мирково, община Мирково,
област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 23.10.2015 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са
засегнати от подадените до съда жалби, след
изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
7524

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 691
от 1 октомври 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и на нейната администрация и
решение на комисията по т. 36 съгласно протокол № 39 от 9.09.2015 г. във връзка с чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 и чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87 и
чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73
от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията на стандарт БДС EN 13138-1:2014
„Помощни средства за обучение по плуване“,
т. 7.1. „Общи изисквания за предупреждения и
маркировки“, т. 7.2. „Предупреждения и маркировки на продукта“ и т. 7.3. „Информация,
предоставяна от производителя“ и предвид, че
предлаганите за продажба раменки не съответстват на изискванията за безопасност съгласно
БДС EN 13138-1:2014 „Помощни средства за
обучение по плуване. Част 1: Изисквания за
безопасност и методи за изпитване на помощни
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средства за обучение по плуване, закрепени към
тялото“, тъй като нямат никаква маркировка и
предупреждения съгласно т. 7.1. „Общи изисквания за предупреждения и маркировки“, т. 7.2.
„Предупреждения и маркировки на продукта“
и липсва информация, предоставяна от производителя съгласно т. 7.3 от стандарта, поради
което стоката не е безопасна и съществува риск
от удавяне на детето, което използва раменките,
нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на помощно
средство и оборудване за плуване – раменки, с
изображение – глава на тигър, с два клапана, с
надпис: NOT TOUSED, AS A LIFE PRESERVER,
като стоки, представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
3. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с
цел да не се допусне предлагането на стоки на
пазара с несъответствие със стандарт БДС EN
13138-1:2014, което несъответствие би могло да
доведе до риск от удавяне на детето, което ги
използва. Разпореждането, с което се допуска
предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП пред съда в тридневен срок от
съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
7581

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 532
от 23 юли 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 Столична община е постъпило
заявление с вх. № ГР-94-А-57 от 6.10.2010 г. от
Анна Борисова Вълчанова-Партрик с искане за
разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на план
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за регулация и застрояване за УПИ VII-666,
УПИ IV-538, 556, 666, кв. 37, м. В.з. Беликата,
район „Панчарево“.
Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението и нотариален акт № 147,
том I, рег. № 1826, дело № 129 от 16.02.2010 г.,
нотариален акт № 147, том V, рег. № 8354, дело
№ 852 от 22.07.2010 г., скици за УПИ VII-666,
УПИ IV-538, 556, 666, издадени от район „Панчарево“, пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г., т. 25, като
е прието изменение на ПУП и е предложено
на главния архитект на СО да издаде заповед
за разрешаване изработването на проект за
подробен устройствен план при задължително
спазване на условията на отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-386 от 16.03.2011 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
п ла н – изменен ие на п ла н за рег ула ц и я за
УПИ V II-666 и У ПИ IV-538, 556, 666, кв. 37,
м. В.з. Беликата, район „Панчарево“.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-А-57/2010 от 16.03.2011 г.
Със заявление с вх. № ГР-94-А-57 от 3.08.2011 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация
за УПИ IV-538, 556, 666, VII-666, I-730, СНС,
II-728, 730, кв. 37, откриване на задънена улица
от о.т. 556 до о.т. 556в; закриване на задънена
улица от о.т. 556а до о.т. 556б; откриване на задънена улица от о.т. 282 до о.т. 282б, местност
В.з. Беликата, с обяснителна записка и извадка
от действащия ПУП.
С ъ с з а я в л е н и е с в х . № Г Р - 9 4 - А -5 7 о т
12.03.2012 г. допълнително са представени съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 22.02.2012 г., данни за предварително проучване № ТУ-455 от 14.03.2012 г. от
„Софийска вода“ – АД, и декларация относно
липса на дървесната растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ – СО, на 21.02.2012 г.
С ъ с з а я в л е н и е с в х . № Г Р - 9 4 - А -5 7 о т
30.11.2012 г. е внесен проект, преработен върху
влязлата в сила кадастрална карта на с. Панчарево, одобрена със Заповед № РД-18-24 от
2.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК,
и коригиран в съответствие със становището на
отдел „БДПР“ – КТ, като е предвиден радиус
на улица при УПИ I-730, СНС.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо peг. № 6602-141-/6
от 6.06.2012 г. на главния архитект на район
„Панчарево“ в законоустановения срок е постъпило едно възражение, а именно: възражение с
вх. № 9400-4480 от 19.12.2011 г. от собственика на
УПИ VI-731, като с него се изразява несъгласие с
изработения проект във връзка с предвидената със
същия промяна на достъпа през УПИ IV-538, 556,
666 – нов, и изменението на уличната регулация.
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Възражението е разгледано от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-22 от 19.03.2013 г., т. 15, и е взето
решение, че същото не се уважава, тъй като
предвижданията за обекти – публична общинска
собственост, към която категория обекти принадлежи уличната регулация от о.т. 282а до о.т. 282б,
се извършват в обществен интерес и преценката
по допускането им е по целесъобразност. Във
връзка с нанесените корекции е взето решение
проектът да се върне за обявяване на основание
чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Със заявление с вх. № ГР-94-А-57 от 21.03.2013 г.
заявителят е поискал разглеждане и одобряване
на проекта за ПУП само в част ИПР.
С ъ с з а я в л е н и е с в х . № Г Р - 9 4 - А-57 о т
24.06.2014 г. са внесени скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 55419.6708.666,
55419.6708.538 и 55419.6708.556 по К К К Р на
с. Панчарево.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 10
ЗУТ, като съгласно писма peг. № 6602-141/14 от
20.03.2014 г. и peг. № 6602-141/19 от 25.11.2014 г.
на кмета на район „Панчарево“ в законоустановения срок са постъпили две идентични
възражения с вх. № 9400-3072 от 18.10.2013 г. и
вх. № 9400-3072 от 6.08.2014 г. от съсобственика
на УПИ VI-731 относно промяната на достъпа
до УПИ VI-731 във връзка с ИПР на УПИ IV538, 556, 666 – нов.
Възраженията са разгледани от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-3 от 13.01.2015 г., т. 13, и е взето
решение, че същите не се уважават. Проектът е
приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-386 от 16.03.2011 г. на
главния архитект на Столична община е преди
влизане в сила на ЗИД на ЗУТ (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.
Искането за одобряване на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересованото лице по смисъла на чл. 135, ал. 1
във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
именно А нна Борисова Вълчанова-Партрик,
собственик на поземлени имоти с идентификатори 55419.6708.666 и 55419.6708.556 и част от
поземлен имот с идентификатор 55419.6708.538 по
КККР на с. Панчарево, попадащи в границите
на УПИ VII-666 и УПИ IV-538, 556, 666 – предмет на изменението, което се установява от
представените в производството документи за
собственост и скици от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
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образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ПУП
от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
С изработения проект за ИПР се предвижда изменение на границите на УПИ VII-666 и
УПИ IV-538, 556, 666, което се състои в отпадане
на вътрешната им граница и обединяването им
в общ УПИ, като външните регулационни граници са поставени в съответствие с имотните
граници на поземлени имоти с идентификатори
55419.6708.666, 55419.6708.538 и 55419.6708.556 по
КККР на с. Панчарево.
Изменението в регулационния план е в съответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ,
съгласно която границите на у регулираните
поземлени имоти могат да се променят с план
за регулация само със съгласието на собствениците им, което безспорно е налице, тъй като
собственикът на урегулираните поземлени имоти, чиито граници се променят, е едно и също
лице, изразило съгласието си в този смисъл чрез
иницииране на настоящото административно
производство.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ПУП – ИПР по чл. 134, ал. 2,
т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Действащият ПР на УПИ VII-666 и УПИ IV538, 556, 666 – п р ед ме т на изменен ие т о, е
одобрен със Заповед № 333 от 12.08.1982 г.,
Заповед № РД-09-460 от 23.08.2004 г. и Заповед
№ РД-09-50-871 от 24.06.2008 г., а кадастралната
карта за територията е одобрена със Заповед
№ РД-18-24 от 2.03.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 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 изменение на ПР на УПИ IV-538, 556, 666
по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 55419.6708.538 се изменя и общата му
регулационна граница със съседния УПИ II-728,
730. Останалите регулационни граници на този
имот не се изменят и не се поставят и същият
не се отрежда за имота по кадастралната карта.
Освен горното изменението на ПР на
УПИ VII-666 и УПИ IV-538, 556, 666 по имотните
граници на поземлени имоти с идентификатори
55419.6708.666, 55419.6708.538 и 55419.6708.556
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налага изменението на уличната регулация,
което се състои в откриване на задънена улица
от о.т. 556 до о.т. 556в и закриване на задънена
улица от о.т. 556а до о.т. 556б.
Изменението на плана за регулация се състои
и в откриване на задънена улица от о.т. 282 до
о.т. 282б с цел осигуряване на лице (изход) към
улица на УПИ VI-731 в съответствие с чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ
относно изменението на уличната регулация.
Уличната регулация се одобрява при спазване
изискванията на чл. 80, ал. 1, 2, 3, 5 и Наредба
№ 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране
на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Изменението на ПР 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 при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 108,
ал. 5, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
т. 8 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-22 от 19.03.2013 г.,
т. 15, № ЕС-Г-3 от 13.01.2015 г., т. 13, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
улична регулация при о.т. 556 и откриване на задънена улица от о.т. 556 до о.т. 556в, заличаване на
задънена улица от о.т. 556а до о.т. 556б, изменение
на улична регулация при о.т. 282 и откриване на
задънена улица от о.т. 282-о.т. 282а до о.т. 282б,
изменение границите на УПИ I-730, СНС и на
УПИ II-728, 730, заличаване на УПИ VII-666 и
създаване на нов УПИ IV-538, 556, 666, кв. 37,
местност В.з. Беликата, по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
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

БРОЙ 91

ДЪРЖАВЕН

съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“
и с е изп ра щат в А д м и н ис т рат и вн и я с ъд –
София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
7526

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-74
от 11 ноември 2015 г.
Във връзка със заявление от „Електронпрогрес“ – ЕАД, вх. № 26-00-113(1) от 7.08.2015 г.,
допълнено с вх. № 26-00-112(4) от 18.09.2015 г.,
разрешение по чл. 124а, ал. 3 ЗУТ, издадено
от областния управител на област Бургас (Заповед № РД-09-6 от 13.03.2015 г.), Решение № КЗЗ-14
от 9 юли 2015 г. на Комисията за земеделските
земи, протокол № 4 от 6.10.2015 г. на Областния
експертен съвет по устройство на територията,
Разрешение за специално ползване на пътищата
№ РСПП-428 от 6.11.2015 г., издадено от Агенция „Пътна инфраструктура“, и на основание
чл. 129, ал. 3 ЗУТ нареждам:
Одобрявам подробен уст ройствен план –
парцеларен план за линеен обект „ТШ3-1-09308/ ТШ3“ – оптична кабелна лини я с т расе,
преминаващо през територията (урбанизирана
и неурбанизирана) на община Бургас, община
Камено и община Карнобат, като се засягат
имоти, представляващи общински пътища и
улици и пътища от реп убликанската пътна
мрежа, дерета, насипи, пасища, мери, ниви,
пресича се жп линия Дебелт – Бургас, собствеността на които е публична общинска, публична
държавна и частна.
От трасето в неурбанизираната територия се
засягат следните имоти: землище на с. Братово,
община Бургас: 30, 37, 48; землище на с. Равнец,
община Бургас: 44, 93; землище на с. Трояново,
община Камено: 220, 271, 274, 301, 332; землище
на с. Аспарухово, община Карнобат: 1, 22, 23,
34, 38, 60; землище на с. Детелина, община
Карнобат: 10, 83, 253, 278, 280; землище на
с. Крушово, община Карнобат: 1, 150; землище
на гр. Карнобат: 679, 804, 1113, 1117, 1128, 1137,
1151, 1152, 1153.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител на област
Бургас пред А дминистративния съд – Бургас.
Областен управител:
В. Чолаков
7529

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 341
от 17 септември 2015 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2,
т. 2, чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ,
Наредба № 7 и Наредба № 8 на МРРБ; Решение
№ 375, взето с протокол № 16 от 5.09.2007 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, за одобяване
на ОУП – Пловдив; писмо с изх. № 13Ф6085/1
от 26.07.2013 г. на зам.-кмета на „ОСУТСИ“,
протокол № 29, т. 5 от 3.07.2013 г. на ЕСУ Т
при Община Пловдив; заповеди № 13-ОА-1841
от 22.07.2013 г. и № 14-ОА-2157 от 22.08.2014 г.
на кмета на община Пловдив за допуснато изработване на ПУП – ПР; протокол № 2, т. 2 от
21.01.2015 г. на ЕСУТ при Община Пловдив за
разгледан проектът за изменение на ПУП – ПР;
протокол № 21, т. 11 от 27.05.2015 г. на ЕСУТ
за приемане по чл. 128, ал. 7 ЗУ Т, предвид
изложените в предложение с вх. № 15ХІ-363 от
25.08.2015 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план за регулация за кв. 18 по плана на кв. Хр. Ботев-север,
Пловдив, като:
От УПИ I – За жил. строителство, детски градини, училище, зеленина и поликлиника, кв. 18
по плана на кв. Хр. Ботев-север, Пловдив, се
образуват:
• Заличава се улица по регулация от о.т. 144
до о.т. 144а, заличават се осови точки 144 и 144а;
образува се нова улица от осови точки 144а нова
до о.т. 202; отваря се нова улица от о.т. 177 до о.т.
179; създава се нова о.т. 177а; заличава се осова
линия от о.т. 175а до о.т. 175 нова; заличава се
о.т. 175 и се образува нова о.т. 175; образува се
нова улица от о.т. 175 нова до о.т. 174; заличава
се осова линия от о.т. 140 до о.т. 179а; заличава
се о.т. 141.
• Образуват се нови квартали 18, 18в, 18г и 18д.
• В нов кв. 18 се образуват нови:
УПИ І – Жилищно строителство, зеленина;
УПИ XIII – 531.1580, 531.1581, училище.
• В нов кв. 18в се образува нов:
УПИ І – Жилищно строителство, зеленина.
• В нов кв. 18г се образуват нови:
УПИ І – Жилищно строителство, зеленина;
УПИ II – 531.1483, детски ясли.
• В нов кв. 18д се образува нов:
УПИ І – Жилищно строителство, зеленина,
по означените с кафяви и зелени линии,
надписи, зачертавания и щрихи в кафяв и зелен
цвят за регулацията.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Южен“ на Община Пловдив, бул. Македония 73А, пк 4004 Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
район „Южен“ на Община Пловдив до Административния съд – Пловдив.
Председател:
И. Николов
7563
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ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 800
от 19 октомври 2015 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ по предложение
на Мария Венкова Пенсова – ВРИФ кмет на
община Раковски, Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура (ел., ВиК и пътна)
за промяна предназначението на ПИ-762010, в
местността Домус гьол по КВС на гр. Раковски
и образуване на УПИ-762010 – общественообслужващи дейности, наркокомуна. Проектът е
изложен в сградата на общината, ет. 1, стая № 2.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския
съвет – гр. Раковски.
Председател:
Мл. Шишков
7530

ВЕСТНИК
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площадка № 1 – „Производствени и питейни резервоари“, площадка № 2 – „Ново хвостохранилище“, и площадка № 9 – „Обогатителна фабрика“,
по частично застроително решение на „Юнион
Миниер Пирдоп Мед“ и специализиран ПУП за
ПИ № 100 по одобрения кадастрален план на
територията на „Юнион Миниер Пирдоп Мед“
в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, и
в землището на гр. Златица, община Златица.
2. Инвестиционен проект за строеж „Разширение на съществуващо депо (хвостохранилище)
за фаялитов отпадък“ в ПИ № 100 по одобрения
кадастрален план на територията на „Юнион
Миниер Пирдоп Мед“ в землището на гр. Пирдоп,
община Пирдоп, и в землището на гр. Златица,
община Златица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на Софийска област.
Областен управител:
Р. Иванова
7582

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСК А ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ЗУТ-14
от 10 ноември 2015 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 150, ал. 3
във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 1, чл. 134, чл. 143,
ал. 1, т. 1 и чл. 145, ал. 2, т. 1 ЗУТ; Заповед
№ ЗУТ-7 от 24.06.2015 г. на областния управител
на Софийска област за разрешаване изработване
на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ); протокол № 5 от 15.10.2015 г.
на областния експертен съвет по устройство на
територията; комплексен доклад за оценка на
съответствието със съществените изисквания
към строежите, изготвен на 29.09.2015 г. от „Аурубис Инженеринг“ – ЕАД, лиценз № ЛК-000524
от 12.07.2006 г., продължен до 12.07.2016 г.; положително становище с рег. № 347 от 6.07.2015 г. за
ПУП – ПЗ, издадено от РС „ПБЗН“ – гр. Пирдоп; здравни заключения с изх. № 32-21-247А от
20.07.2015 г., изх. № 32-21-247В от 20.07.2015 г. и
изх. № 32-21-300 от 24.08.2015 г. за съгласуване
на ПУ П – ПЗ, издадени от РЗИ – Софийска
област; писмо с изх. № 26-00-5495 от 14.07.2015 г.
на РИОСВ – София, за липса на необходимост
от екологична оценка на ПУП – ПЗ; писмо с
изх. № ТО-837 от 30.07.2015 г. от „В и К“ – ЕООД,
София, за съгласуване на проект за изменение
на ПУП – ПЗ, и заявления с вх. № 30.00-301 от
3.09.2015 г. и № 30.00-301 от 1.10.2015 г. от „Аурубис България“ – АД, за одобряване на КПИИ
и издаване на разрешение за строеж одобрявам
комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) със следните части:
1. Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване, за

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-449
от 9 ноември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ, протокол № 3 от 22.10.2015 г. на Областния експертен
съвет по устройство на територията и заявление
с вх. № ДС-364 от 4.08.2015 г. от Андон Петров
Андонов – изпълнителен директор на „Мини
Марица-Изток“ – ЕАД, гр. Раднево, одобрявам:
Подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Електропровод 110 kV, извод
„Любеново“ – реконструкция, подм яна сечението с 400 мм 2 . Актуализация“, намиращ се
в землищата на с. Трояново и с. Любеново,
община Раднево, и землищата на с. Обручище
и гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара
Загора, с възложител на обекта „Мини МарицаИзток“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. Георги Димитров 13, община
Раднево, област Стара Загора, представлявано от
Андон Петров Андонов – изпълнителен директор, и проектант на обекта „Минпроект“ – ЕАД,
с адрес София 1756, бул. Климент Охридски 14.
Обектът е II категория съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 2, буква „б“ ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 1 от
Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи.
Проектът на подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП) преминава през
територи ята на землищата на следните населени места: с. Трояново (ЕК АТТЕ 73225),
община Раднево (КВС), област Стара Загора;
с. Трояново (ЕК АТТЕ 73225), община Раднево (К К), област Стара Загора; с. Любеново
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(ЕК АТТЕ 44540), община Раднево (КВС), област
Стара Загора; с. Обручище (ЕК АТТЕ 53134),
община Гълъбово (КВС), област Стара Загора;
гр. Гълъбово (ЕК АТТЕ 18280), община Гълъбово
(КВС), област Стара Загора.
Видно от приложените констативни актове от Община Раднево и Община Гълъбово в
законоустановения срок срещу проекта няма
постъпили възражения.
Трасето на електропровода преминава през
следните имоти:
В землището на с. Трояново, община Раднево:
имот № 73225.0000.126 – общинска публична собственост; имот № 73225.0000.128 – общинска публична собственост; имот
№ 73225.0000.132 – общинска частна собственост; имот № 73225.0000.134 – общинска публична собственост; имот № 73225.0000.136 – общинска публична собственост; имот
№ 73225.0000.139 – общинска частна собственост; имот № 73225.0000.140 – общинска публична собственост; имот № 73225.0000.141 – общинска публична собственост; имот
№ 73225.0000.142 – общинска публична собственост; имот № 73225.0000.144 – общинска публична
собственост; имот № 73225.0000.145 – общинска
частна собственост; имот № 73225.0000.168 – общинска публична собственост; имот
№ 73225.0000.224 – собственост на „Мини Марица-Изток“ – ЕАД; имот № 73225.0000.238 – собственост на „Мини Марица-Изток“ – ЕАД; имот
№ 73225.0043.009 – частна собственост; имот
№ 73225.0043.010 – частна собственост; имот
№ 73225.0043.011 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.001 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.002 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.003 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.004 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.030 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.031 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.032 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.033 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.034 – частна собственост; имот
№ 73225.0046.037 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.007 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.008 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.009 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.010 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.011 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.021 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.022 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.023 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.024 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.025 – частна собственост; имот
№ 73225.0047.026 – частна собственост; имот
№ 73225.0048.008 – частна собственост; имот
№ 73225.0048.012 – частна собственост; имот
№ 73225.0048.013 – частна собственост; имот
№ 73225.0048.023 – частна собственост; имот
№ 73225.0050.020 – частна собственост; имот
№ 73225.0050.021 – частна собственост; имот
№ 73225.0050.022 – частна собственост; имот
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№ 73225.0050.025 – частна собственост; имот
№ 73225.0050.026 – частна собственост; имот
№ 73225.0101.348 – държавна частна собственост – „Мини Марица-Изток“ – ЕАД.
В землището на с. Любеново, община Раднево:
имот № 44540.0000.214 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.215 – общинска публична собственост; имот
№ 44540.0000.217 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.224 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.229 – общинска публична собственост; имот
№ 44540.0 0 0 0.243 – общинска п ублична собственост; имот № 44540.0000.261 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.262 – общинска публична собственост; имот
№ 44540.0000.274 – общинска частна собственост;
имот № 44540.0000.278 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.291 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.293 – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината;
и мо т № 4 4540.0 0 0 0.326 – общ и нск а п у бл и чна собственост; имот № 44540.0000.332 – общинска публична собственост; имот
№ 44540.0000.335 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.338 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.345 – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината;
и мо т № 4 4540.0 0 0 0.347 – общ и нск а п у бл и чна собственост; имот № 44540.0000.349 – общинска публична собственост; имот
№ 44540.0 0 0 0.350 – общинска п ублична собс т в ено с т; и мо т № 4 454 0.0 0 0 0. 353 – о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т, зем и по ч л. 19
З С П З З; и м о т № 4 45 4 0 . 0 0 0 0 . 35 4 – з е м и п о
ч л. 19 ЗСПЗЗ, с т опа н исва н и о т общ и ната;
и мо т № 4 454 0.0 0 0 0.357 – д ърж а вна п у бл и чна собственост; имот № 44540.0000.362 – общинска публична собственост; имот
№ 44540.0 0 0 0.365 – общинска п ублична соб ственост; имот № 44540.0000.366 – общинска
частна собственост; имот № 44540.0000.370 – общинска публична собственост; имот
№ 44540.0000.371 – държавна публична собственост; имот № 44540.0000.372 – държавна частна
собс т венос т; и мо т № 4 4540.0 0 0 0.378 – зем и
по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината;
имот № 44540.0 0 0 0.385 – държавна п ублична собственост; имот № 44540.0000.387 – общинска публична собственост; имот
№ 44540.0 0 0 0.393 – общинска п ублична собс т венос т; и мо т № 4 4540.0 0 0 0.42 4 – зем и по
чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината; имот
№ 44540.0000.439 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.440 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.447 – общинска публична собственост; имот
№ 44540.0000.454 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.474 – общинска публична собственост; имот № 44540.0000.476 – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината;
имот № 44540.0000.531 – държавна публична
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собственост; имот № 44540.0000.533 – общинска
публична собственост; имот № 44540.0000.535 –
общинска публична собственост; имот
№ 44540.0 0 0 0.553 – д ържавна п убли чна соб с т в е н о с т ; и м о т № 4 45 4 0 .0 0 3 8 .0 01 – ч а с т н а
собственост; имот № 44540.0039.001 – частна
собственост; имот № 44540.0039.005 – частна
собственост; имот № 44540.0039.009 – частна
собственост; имот № 44540.0039.010 – частна
собственост; имот № 44540.0039.011 – частна
собственост; имот № 44540.0039.014 – частна
собственост; имот № 44540.0039.015 – частна
собственост; имот № 44540.0039.016 – частна
собственост; имот № 44540.0039.018 – частна
собственост; имот № 44540.0039.019 – частна
собственост; имот № 44540.0039.022 – частна
собственост; имот № 44540.0039.025 – частна
собственост; имот № 44540.0039.026 – частна
собственост; имот № 44540.0039.027 – частна
собственост; имот № 44540.0041.002 – частна
собственост; имот № 44540.0042.001 – частна
собственост; имот № 44540.0042.002 – частна
собственост; имот № 44540.0042.003 – частна
собственост; имот № 44540.0044.002 – общинска
частна собственост; имот № 44540.0044.012 – собственост на общест вена организаци я; имот
№ 44540.0044.014 – частна собственост; имот
№ 44540.0045.011 – общинска частна собственост;
имот № 44540.0053.014 – частна собственост; имот
№ 44540.0055.010 – частна собственост; имот
№ 44540.0055.026 – частна собственост; имот
№ 44540.0055.027 – частна собственост; имот
№ 44540.0055.028 – частна собственост; имот
№ 44540.0056.001 – частна собственост; имот
№ 44540.0058.016 – частна собственост; имот
№ 44540.0058.053 – частна собственост; имот
№ 44540.0058.058 – частна собственост; имот
№ 44540.0058.059 – общинска частна собственост; имот № 44540.0058.060 – общинска частна
собственост; имот № 44540.0060.002 – частна
собственост; имот № 44540.0060.004 – частна
собственост; имот № 44540.0060.008 – частна
собственост; имот № 44540.0060.009 – частна
собственост; имот № 44540.0060.010 – частна
собственост; имот № 44540.0060.011 – частна
собственост; имот № 44540.0060.014 – частна
собственост; имот № 44540.0060.019 – частна
собственост; имот № 44540.0060.020 – частна
собственост; имот № 44540.0060.023 – частна
собственост; имот № 44540.0060.024 – частна
собственост; имот № 44540.0061.015 – частна
собственост; имот № 44540.0061.016 – частна
собственост; имот № 44540.0061.017 – частна
собственост; имот № 44540.0061.019 – частна
собственост; имот № 44540.0061.025 – частна
собственост; имот № 44540.0061.026 – частна
собственост; имот № 44540.0061.027 – частна
собственост; имот № 44540.0061.028 – частна
собственост; имот № 44540.0061.029 – частна
собственост; имот № 44540.0061.030 – частна
с о б с т в ено с т; и мо т № 4 454 0.0 0 61.031 – с о б ственост на общест вена организаци я; имот
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44540.0061.039 – частна собственост; имот
44540.0061.040 – частна собственост; имот
44540.0061.041 – частна собственост; имот
44540.0061.042 – частна собственост; имот
44540.0061.043 – частна собственост; имот
44540.0062.001 – частна собственост.
В землището на с. Обручище, община Гълъбово:
имот № 53134.0000.008 – общинска частна
собственост; имот № 53134.0000.109 – общинска
частна собственост; имот № 53134.0001.763 – общинска публична собственост; имот
№ 53134.0001.764 – общинска публична собственост; имот № 53134.0001.765 – общинска публична собственост; имот № 53134.0011.003 – частна
собственост; имот № 53134.0011.004 – частна
собственост; имот № 53134.0011.005 – частна
собственост; имот № 53134.0011.006 – частна
собственост; имот № 53134.0013.001 – частна
собственост; имот № 53134.0013.002 – частна
собственост.
В землището на гр. Гълъбово, община Гълъбово:
имот № 18280.0000.051 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.052 – общинска публична собственост; имот
№ 182 8 0.0 0 0 0.0 72 – о бщ и нск а п у бл и ч на
с о б с т в е н о с т ; и м о т № 18 2 8 0.0 0 0 0.0 8 6 – о б щинска публична собственост; имот
№ 18280.0000.087 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.088 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.095 – общинска публична собственост; имот
№ 18280.0000.131 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.142 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.146 – общинска публична собственост; имот
№ 18280.0000.195 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.196 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.201 – общинска частна собственост; имот № 18280.0000.
2 0 2 – о бщ и нс к а ч ас т н а с о б с т в ено с т; и мо т
№ 18280.0000.206 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.315 – държавна публична собственост; имот № 18280.0000.377 – общинска публична собственост; имот
№ 18280.0000.391 – държавна частна собственост;
имот № 18280.0000.409 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.597 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.722 – частна собственост; имот № 18280.0000.778 – общинска публична собственост; имот
№ 18280.0000.809 – общинска частна собственост; имот № 18280.0000.838 – общинска публична собственост; имот № 18280.0000.984 – общинска публична собственост; имот
№ 18280.0001.005 – частна собственост; имот
№ 18280.0021.001 – частна собственост; имот
№ 18280.0021.007 – частна собственост; имот
№ 18280.0021.008 – частна собственост; имот
№ 18280.0021.009 – частна собственост; имот
№ 18280.0021.012 – частна собственост; имот
№ 18280.0021.013 – частна собственост; имот
№ 18280.0021.015 – частна собственост; имот
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№ 18280.0021.016 – частна собственост; имот
№ 18280.0021.026 – частна собственост; имот
№ 18280.0021.027 – частна собственост; имот
№ 18280.0022.019 – частна собственост; имот
№ 18280.0022.020 – собственост на обществена
организация; имот № 18280.0023.008 – частна
собс т венос т; и мо т № 182 80.0 027.0 01 – час т на собственост; имот № 18280.0027.002 – собственост на общест вена организаци я; имот
№ 18280.0027.004 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.005 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.008 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.010 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.011 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.012 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.013 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.019 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.020 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.025 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.026 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.027 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.028 – частна собственост; имот
№ 18280.0027.029 – частна собственост; имот
№ 18280.0039.001 – собственост на обществена
организация; имот № 18280.0039.020 – частна
собственост; имот № 18280.0039.021 – частна
собственост; имот № 18280.0039.023 – частна
собственост; имот № 18280.0040.002 – частна
с о б с т в ено с т; и мо т № 182 8 0.0 0 4 0.0 03 – с о б ственост на общест вена организаци я; имот
№ 18280.0040.010 – частна собственост; имот
№ 18280.0041.011 – частна собственост; имот
№ 18280.0047.001 – собственост на обществена
организация; имот № 18280.0047.029 – частна
собственост; имот № 18280.0048.001 – частна
собственост; имот № 18280.0048.002 – частна
собственост; имот № 18280.0048.003 – частна
собственост; имот № 18280.0080.024 – частна
собственост; имот № 18280.0080.025 – частна
собственост; имот № 18280.0080.026 – частна
собственост; имот № 18280.0080.027 – частна
собственост; имот № 18280.0080.028 – частна
собственост; имот № 18280.0080.030 – частна
собственост; имот № 18280.0080.031 – частна
собственост; имот № 18280.0080.032 – частна
собственост; имот № 18280.0080.033 – частна
собственост; имот № 18280.0081.005 – частна
собственост; имот № 18280.0081.006 – частна
собственост; имот № 18280.0082.024 – частна
собственост; имот № 18280.0082.025 – частна
собственост; имот № 18280.0084.010 – частна
собственост; имот № 18280.0084.011 – частна
собс т венос т; и мо т № 182 80.0 0 84.012 – час т на собственост; имот № 18280.0084.013 – собственост на общест вена организаци я; имот
№ 18280.0084.014 – частна собственост; имот
№ 18280.0084.018 – общинска публична собственост; имот № 18280.0084.019 – частна собственост;
имот № 18280.0085.020 – частна собственост;
имот № 18280.0085.021 – частна собственост;
имот № 18280.0085.022 – частна собственост;
имот № 18280.0085.023 – собственост на общест-
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вена организация; имот № 18280.0086.002 – собственост на обществена организаци я; имот
№ 18280.0300.001 – държавна частна собственост;
имот № 18280.0301.001 – държавна частна собственост; имот № 18280.0303.001 – държавна
частна собственост.
Общата дължина на трасето е 11,737 км в
землищата на с. Трояново и с. Любеново, община
Раднево, и землищата на с. Обручище и гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора.
Изготвени са регистри на имотите за всяко
землище поотделно, като са отразени попадащи
под ограничение имоти и имоти, подлежащи на
отчуждаване. Таблиците съдържат номера на
имотите, ВТП, НТП, категория, площ на имота,
засегната площ, вид собственост, име и ЕГН на
собственика за всяко землище поотделно.
Направени са и баланси на площите за всяко
землище поотделно.
С Разрешение № 7 от 18.02.2010 г. на областния управител на oбласт Стара Загора се възлага
изработване на ПУП – ПП и трасировъчен план
за обект: „Електропровод 110 kV, извод „Любеново“ – реконструкция, подмяна сечението с
400 мм 2 . Актуализация.“
С протокол № 1 от 26.02.2013 г. от заседание
на Експертния съвет по устройство на територията, протокол № 22 от 27.03.2013 г. и решение
№ 244 е съгласуван ПУП – ПП в частта му,
преминаваща през землищата на с. Обручище
и гр. Гълъбово. Приложено е и удостоверение
към решение № 244 на общинския съвет към
община Гълъбово.
С протокол № 2 от 12.02.2013 г. от заседание
на Експертния съвет по устройство на територията, протокол № 24 от 25.04.2013 г. на общинския
съвет към община Раднево и решение № 417
се дава предварително съгласие за прокарване
на електропровода в частта му, преминаваща
през землищата на с. Трояново и с. Любеново,
община Раднево, област Стара Загора. Приложено е и удостоверение към решение № 417 на
общинския съвет към община Раднево.
Приложено е съгласувателно здравно заключение изх. № АУ-795 от 20.05.2013 г. от Регионалната здравна инспекция – Стара Загора, към
Министерството на здравеопазването.
Със становище с вх. № 293 от 4.06.2013 г.
от ръководител-отдел ЕСР „Марица-Изток“ е
одобрена еднолинейна схема на мрежа 110 kV,
собственост на „Мини Марица-Изток“ – ЕАД.
Със становище изх. № 756 от 20.06.2013 г. на
Областно пътно управление – Стара Загора, се
дава положително становище на проекта, преминаващ в обхвата на път III-554 (Раднево – Гълъбово), надземно пресичане при км 36+812.
В писмо с изх. № КОС-01-2722 от 23.07.2013 г.
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Стара Загора, към Министерството на
околната среда и водите констатира, че за реализирането на обект не е необходимо решение
за преценяване необходимостта от извършване
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на екологична оценка, издаване на становище
по екологична оценка или решение за оценка
на съвместимостта.
Представен е протокол от 27.06.2013 г. за
обществено обсъждане на проекта. Приложено
е съгласувателно писмо от 13.08.2013 г. на „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД.
С писмо с изх. № ВК-01-109 от 12.02.2013 г. на
Басейнова дирекция за управление на водите,
Източнобеломорски район с център Пловдив,
е констатирано, че е необходимо 30 -дневно
предварително писмено уведомяване за въздушно преминаване на трасето над водни обекти
съгласно чл. 58, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
и чл. 14, т. 3 от Наредбата за ползването на
повърхностните води.
Проектът е съгласуван от НК „ЖИ“ с писмо
с изх. № ЖИ-11452 от 17.04.2014 г. в частта му в
районите на пресичане с жп линия Нова Загора – Симеоново на км 16+580 и 24+537.
С писмо с изх. № 2392 от 21.11.2014 г. на
Регионалната дирекция по горите – Стара Загора, към Министерството на земеделието и
храните – Изпълнителна агенция по горите,
проектът е съгласуван за частта му, намираща
се в землището на гр. Гълъбово.
Приложено е съгласувателно писмо с изх.
№ 1817 от 3.11.2014 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Горна Тунджа – Стара Загора.
Приложено е писмо с изх. № АО-397 от
17.07.2015 г. от Министерството на земеделието
и храните и Решение № К33-12 от 11.06.2015 г.
на Комисията за земеделските земи на основание чл. 22, ал. 1 и във връзка с чл. 19 ЗОЗЗ
за промяна предназначението на земеделски
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти
в земеделски земи.
По реда на чл. 129, ал. 3 ЗУТ подробният
устройствен план се одобрява и се съобщава с
обнародване в „Държавен вестник“.
След влизане в сила на ПУП – ПП за горепосочения обект съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона
за енергетиката възникват сервитути върху имотите, описани подробно в регистъра на имотите,
през които преминава електропроводът и които
граничат с него, приложен към проекта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от съобщаването є пред Административния
съд – Стара Загора, чрез областния управител
на област Стара Загора.
Областен управител:
Г. Ранов
7522
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-452
от 10 ноември 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ, протокол № 2 от 22.10.2015 г. на Областния експертен
съвет по устройство на територията и заявление
с вх. № ДС-371 от 15.09.2015 г. от Министерство-
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то на отбраната на Република България чрез
Георги Николов Йорданов – пълномощник на
министъра на отбраната, одобрявам:
Подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Оптична кабелна линия „1151113/ТШ1-115-1151/ТШ2“, землищата на с. Ръжена,
с. Кънчево, с. Розово, с. Бузовград и гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора,
и землищата на с. Ягода и с. Тулово, община
Мъглиж, област Стара Загора, с възложител
Министерството на отбраната на Република
България, представлявано от Георги Николов
Йорданов – пълномощник на минист ъра на
отбраната, и проектант на обекта „Електрон
Прогрес“ – ЕАД, София, с адрес на управление
гр. София 1309, ул. Кукуш 1.
Обектът е III категория съгласно чл. 137,
ал. 1, т. 3, буква „з“ ЗУТ и чл. 6, ал. 7 от Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи.
Проектът на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) преминава през територията на землищата на следните населени
места: с. Ягода (ЕК АТТЕ 87212) и с. Тулово
(ЕК АТТЕ 73420), община Мъглиж, област Стара
Загора, и с. Ръжена (ЕК АТТЕ 63570), с. Кънчево
(ЕК АТТЕ 40868), с. Розово (ЕК АТТЕ 62983),
с. Бузовград (ЕК АТТЕ 06848) и гр. Казанлък
(ЕК АТ ТЕ 35167), община К азан лък, област
Стара Загора.
Видно от приложените констативни актове
от Община Казанлък и Община Мъгли ж в
законоустановения срок срещу проекта няма
постъпили възражения.
Трасето на електропровода преминава през
следните имоти:
В землището на с. Ягода, община Мъглиж
Имот № 000433 – държавна публична собственост; имот № 000348 – държавна частна
собственост; имот № 000367 – общинска публична собственост; имот № 000359 – общинска
публична собственост.
В землището на с. Тулово, община Мъглиж
Имот № 000479 – общинска публична собственост.
В землището на с. Ръжена, община Казанлък
Имот № 000183 – държавна публична собственост; имот № 000051 – общинска публична
собственост; имот № 000217 – общинска публична собственост.
В землището на с. Кънчево, община Казанлък
Имот № 000101 – общинска публична собственост; имот № 000200 – общинска публична
собственост; имот № 000116 – общинска публична собственост; имот № 000123 – общинска
публична собственост.
В землището на с. Розово, община Казанлък
Имот № 000151 – общинска публична собственост; имот № 000073 – общинска публична
собственост.
В землището на с. Бузовград, община Казанлък
Имот № 000051 – общинска публична собственост; имот № 000119 – общинска публична
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собственост; имот № 000003 – държавна публична собственост.
В землището на гр. Казанлък, община Казанлък
Имот № 000310 – държавна публична собственост; имот № 000602 – държавна публична
собственост.
Изготвени са регистри на имотите за всяко
землище поотделно, като са отразени засегнатите
от трасето имоти, дължината на трасето, площта на сервитута, собствеността, собственикът
и начинът на трайно ползване. Приложени са
и баланси на площите по нов начин на трайно
ползване, по вид собственост и по видове територии по предназначение.
С Заповед № ДС-ЗД-132 от 8.04.2015 г. на
областния управител на oбласт Стара Загора
се разрешава изработване на ПУ П – ПП за
обект: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1115-1151/ТШ2“, с възложител Министерството
на отбраната на Република България, представлявано от министъра на отбраната Николай
Нанков Ненчев.
Приложено е становище на Министерството
на културата с изх. № 33-НН-126 от 2.02.2015 г.
С писмо изх. № КОС-01-232 от 22.01.2015 г.
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Стара Загора, към Министерството
на околната среда и водите констатира, че за
реализирането на горепосоченото инвестиционно предложение не е необходимо мотивирано
решение за преценка необходимостта от ОВОС
или решение по оценка на въздействието върху
околната среда.
С Решение № 1362 от 9.07.2015 г. Общинският
съвет – гр. Казанлък, дава предварително съгласие за определяне на оптични кабелни трасета
в следните землища на община Казанлък: Ръжена (ЕК АТТЕ 63570) Розово, (ЕК АТТЕ 62983),
Кънчево, (ЕК АТТЕ 40868), Бузовград (ЕКТТЕ
06848), Казанлък (ЕК АТТЕ 35167).
С Решение № 790 от 30.04.2015 г. Общинският съвет – гр. Мъглиж, дава предварително
съгласие за учредяване на право на прокарване
за: имот № 000367 в землището на с. Ягода,
имот № 000359 в землището на с. Ягода и имот
№ 000479 в землището на с. Тулово.
Приложено е писмо с изх. № 53-00-496 от
18.05.2015 г. о т Област но т о п ът но у п равление – Стара Загора.
Приложена е справка за дължимата сума
по Тарифата за таксите, които се събират от
Агенция „Пътна инфраструктура“, издадена от
Областното пътно управление – Стара Загора.
С протокол от 2.12.2014 г. е направен предварителен оглед за определяне на трасе (километрично положение) на обекта.
Приложена е декларация с изх. № 11-00-1 от
8.06.2015 г./14 от Николай Нанков Ненчев – министър на отбраната на Република България и
представител на Министерството на отбраната,
във връзка с подадено искане за съгласуване
на проект: ОКЛ „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“,

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

до Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно
пътно управление – Стара Загора.
Приложен е протокол от 2.11.2015 г. на Областното пътно управление – Стара Загора, и
разрешение за специално ползване на пътища
чрез изграждане на нови и ремонт на съществу ващи подземни и надземни линейни или
отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
№ РСПП-24 от 3.11.2015 г.
Със Заповед № РД-08-155 от 25.03.2015 г. на
Ивайло Московски в качеството му на министър
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията се разрешава пресичане на железопътна линия Русе – Подкова на км 229+722 с
оптичен кабел чрез хоризонтален сондаж.
Със Заповед № 12-05-2 от 19.03.2015 г. на
Веселин Василев в качеството му на изпълнителен директор на Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ е съгласуван
технически проект за обект: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“, част:
„Технологична – пресичане на жп линия Стара
Загора – Тулово“ на км 229+722 чрез хоризонтален сондаж.
Приложен е протокол № 1600 от 4.02.2015 г. от
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД
(КЕЦ „Загоре“), за съгласуване на проект: „Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-115-1151/
ТШ2“ – с. Ягода/гр. Казанлък.
Приложен е и протокол № 03 от 27.01.2015 г. от
„ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД
(КЕЦ „Казанлък“), за съгласуване на проект:
„Оптична кабелна линия „1151-113/ТШ1-1151151/ТШ2“.
Има здравно заключение за оценка на инвестиционен проект „Оптична кабелна линия
„1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“ с изх. № АУ-787 от
27.04.2015 г., издадено от Регионалната здравна
инспекция – Стара Загора, към Министерството
на здравеопазването.
Приложено е писмо с изх. № 290 от 19.02.2015 г.
на „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Горна
Тунджа – Стара Загора, с което съгласува техническия проект за обекта при спазване на
описаните изисквания.
Приложено е становище с рег. № 212-00-97 от
20.03.2015 г. на Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Стара
Загора, към Министерството на вътрешните работи, за съответствие на инвестиционен проект
с правилата и нормите за пожарна безопасност.
Приложено е и становище с рег. № 1228001890 от 24.01.2015 г. на Областната дирекция на
МВР – Стара Загора, сектор „Пътна полиция“,
към Министерството на вътрешните работи за
съгласуване на проект за временна организация
на движението.
С писмо с изх. № К-380 от 11.03.2015 г. от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД – Стара Загора, е съгласуван работният проект с
описана препоръка.
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Със становище с изх. № 04-00-65 от 31.03.2015 г.
на „Бъ лгарска телеком у никац ионна компания“ – ЕАД (БТК), е съгласуван работен проект
с препоръки и условия.
Приложено е съгласувателно писмо с изх.
№ 52 от 27.04.2015 г. от „Глобъл Комюникейшън
Нет“ – АД, София.
Приложени са съгласувателни писма с изх.
№ 143 от 30.04.2015 г. и изх. № 171 от 25.05.2015 г.
на „Ситигаз България“ – ЕАД.
Със съгласувателно писмо, рег. № 0094-2549
от 1.09.2015 г., на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ е съгласуван ПУ П – трасировъчни
планове за оптични кабелни линии „1151-1151113/ТШ2“ и „1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2“.
Приложено е Решение № К33-17 от 20.08.2015 г.
на Комисията за земеделските земи към Минист ерс т во т о на земедел иет о и х ра ни т е за
промяна предназначението на земеделски земи
за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи.
По реда на чл. 129, ал. 3 ЗУТ подробният
устройствен план се одобрява и се съобщава с
обнародване в „Държавен вестник“.
След влизане в сила на ПУП – ПП за горепосочения обект съгласно чл. 64, ал. 1 от
Закона за енергетиката възникват сервитути
върху имотите, описани подробно в регистъра
на имотите, през които преминава подземният
електропровод и които граничат с него, приложен към проекта.
Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от съобщаването є пред Административния
съд – Стара Загора, чрез областния управител
на област Стара Загора.
Областен управител:
Г. Ранов
7523
166. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 във връзка с чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление № 1900/2012/000165 от 9.11.2015 г.
възлага на Тенко Ангелов Тодоров с постоянен
адрес: Пловдив, ул. Асен Христофоров 2, ет.
1, ап. 2, следния недвижим имот: група № 1:
поземлен имот с идентификатор № 44834.27.157,
намиращ се в с. Лясково, община Асеновград,
област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ 300-5-69 от 9.11.2004 г. на изпълнителния
директор на АК, с адрес на поземления имот:
с. Лясково, п.к. 4258, площ 303 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м); стар идентификатор: 137, квартал 14, при
съседи: 44834.27.158, 44834.27.214, 44834.27.161,
44834.27.156, 44834.27.59, ведно с намиращата
се в същия имот сграда № 44834.27.157.1, със
застроена площ: 50 кв. м; РЗП: 150 кв. м; брой
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етажи: 2; предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. Имотът е придобит с нотариален акт
№ 123, том I, рег. № 1337, дело № 117 от 2010 г.
Вписан е в Службата по вписванията – Асеновград, под вх. рег. № 2046 от 6.07.2010 г., акт
№ 135, том 7, дело № 1129/2010 г., за сумата
20 112 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
7569
98. – Националната художествена академия,
София, обявява конкурс за доценти по 8.2. Изобразително изкуство: „Ново българско изкуство
(1878 – 1960)“ – един; „История и теория на дигиталните изкуства, видеоарт, видеомонтаж, интерактивен пърформанс и инсталация“ – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. За справки: Учебнометодичен отдел, тел. 02/9881702. В изпълнение
на решение на Академичния съвет (протокол
№ 29 от 11.11.2015 г.) се анулира обявлението на Националната художествена академия
за с ъщ и т е кон к у рси № 46 в Д В, бр. 56 о т
24 юли 2015 г.
7532
115. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности в област на висше образование
7. Зд ра веопазва не и спор т, п рофесиона л но
на п ра в лен ие 7.1. Мед и ц и на , к а к т о с лед ва:
професори по: научната специалност „К линична патология“ – един за нуждите на катедра
„Обща и клинична патология“ – МБАЛ – София; научната специалност „Оториноларингология“ – един за нуждите на клиника „Ушни,
носни и гърлени болести“ – МБА Л – София;
научната специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация“ – един за нуждите на
клиника „Физикална и рехабилитационна медицина“ – МБАЛ – София; научната специалност
„Хематология и преливане на кръв“ – един за
нуждите на катедра „Хематология, медицинска
онкология, радиационна защита, радиобиология
и нуклеарна медицина“ – МБАЛ – София; доцент по научната специалност „Оториноларингология“ – един за нуждите на клиника „Ушни,
носни и гърлени болести“ – МБА Л – София.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към участниците в конкурсите и
необходимите документи ще бъдат публикувани
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече
информация: Отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 02/922-51-30.
7565
52 . – ВВМ У „ Н. Й. Ва п ц ар ов“ – Варн а ,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност „главен асистент, висше училище“
за цивилен служител в катедра „Техническа
механика“ на факултет „Инженерен“ в област
на висше образование 5. Технически науки по
професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоп лаване и авиац и я, нау чна спец иа л-
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ност „Инженерна графика“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справк и и док у менти – в у чилището,
тел.: 552-230, 552-243, 632-015, в. 16704, и на сайта
на училището: www.naval.-acad.bg.
7547
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурси за професори по професионално направление 4.4. Науки за земята:
специалност „Хидрогеология“ – един за нуждите на секция „Хидрогеология“; специалност
„Палеонтология и стратиграфия“ – един за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия
и седиментология“, двата със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават заявления и документи в канцеларията
на Геологическия институт при БАН, София,
ул. А ка д. Г. Бончев, бл. 24, ста я № 205. За
справки – тел. 02 979 2288.
7561
59. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конку рс за заемане на академичната длъж ност доцент в професионално
направление 4.5. Математика, научна специалност „Механика на деформируемото твърдо
тяло“ за нуждите на научно структурно звено
„Механика на деформируемото твърдо тяло“ със
срок от 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
ул. Акад Г. Бончев, бл. 4, тел. 02 979 64 23, факс
02 870 74 98.
7533
43. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН – София, обявява конкурс за професор в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност
„Биофизика“ за нуждите на секция „Липидбелт ъчни взаимодействи я“ към ИБФБМИ –
БАН, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
7542
49. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява
коа нк у рси за: п рофесор по п рофесиона л но
направление 2.3. Философия за нуж дите на
секция „Религия, вярвания, светоглед“; доцент
по професионално направление 2.3. Философия
за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; главни асистенти: по специалност „Социология“,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата за нуждите
на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – един; по специалност
„Социология“, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
за нуждите на секция „Публични политики и
социални промени“ – един; по професионално
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направление 2.3. Философия за нуж дите на
секция „Култура, естетика, ценности“ – един;
по професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София 1000, ул. Сердика 4, ет. 1, тел. 02/981-79-46.
7543
16. – Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание,
библиография) за нуждите на отдел „Ръкописи
и старопечатни книги“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – София 1037, бул. В. Левски 88,
На ц иона л на библ ио т ек а „С в. св. К и ри л и
Ме т од и й “, с т а я № 8 5 – Ви о л е т а Б ож ко в а ,
тел. 02 9183 101.
7572
38. – Община Свищов на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през октомври 2015 г. е извършена продажба на следния общински имот:
реална част от двуетажна, масивна, монолитна
сг ра да, намираща се в с. А леково, община
Свищов, строена 1972 г., състояща се от: 1.
сутерен – три изби, склад, коридор и вътрешно
стълбище за първи етаж с ПП 177,55 кв. м; 2.
първи етаж: 2.1. автоспирка – чакалня, две стаи,
санитарен възел, коридор с вътрешно стълбище
за изба и ІІ етаж със ЗП – 97,00 кв. м; 2.2. помещение (бивш тотопункт) със ЗП 27,70 кв. м
и склад с ПП 5,80 кв. м; 3. втори етаж: 3.1.
жилище (запад), състоящо се от кухня-столова,
две дневни, спалня, санитарен възел, коридор
със самостоя телен вход, ЗП – 94,50 к в. м и
ид. ч. от общ коридор с вътрешно стълбище
от 7,10 кв. м; 3.2. жилище (изток), състоящо
се от кухня, дневна, спалня, санитарен възел,
коридор и тераса, със ЗП 70 кв. м и
ид. ч.
от общ коридор с вътрешно стълбище, както и
правото на строеж за част от УПИ Х, кв. 37 по
плана на с. А леково. Обектът е приватизиран
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 НТК – публичен
търг с явно наддаване, за 23 100 лв., изплатени
изц яло. Купувач: Бисер А нгелов Божанов с
адрес: Разград, ул. Витоша 39.
7564
46 . – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 (отм.) и чл. 128, ал. 10 ЗУТ във
връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУ Т съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – план
за улична рег улация от о.т. 317-о.т. 317б до
о.т. 317и, прилежаща на квартали 105а, 105б и
26в – нов; ПРЗ за УПИ І „за гробищен парк“
и ПР за УПИ ІІ „за озеленяване и техническа
инфраструктура“ и УПИ ІІІ „за озеленяване
и техническа инфраструктура“, кв. 26в – нов;
ПР за УПИ VІІ „за озеленяване и техническа
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инфраструкт у ра“, У ПИ V ІІІ „за озеленяване
и техническа инфраст ру кт у ра“, У ПИ ІХ „за
озеленяване и техническа инфраструктура“ и
УПИ ХІ „за озеленяване и техническа инфраструктура“, кв. 105а, с. Лозен; план за вертикално планиране и план-схеми на мрежите и
съоръженията на техническата инфраструктура, които са изложени в район „Панчарево“.
Проектите за подробни устройствени планове
подлежат на обществено обсъждане по реда на
чл. 121, ал. 1 (отм.) ЗУТ преди внасянето им в
Общинския експертен съвет по устройство на
територията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Панчарево“.
7507
75. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 (изм.) и чл. 128, ал. 10 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация от о.т. 106д-о.т. 106е до о.т.
106ж; изменение на план за улична регулация
от о.т. 106е до о.т. 106з, прилежаща на кв. 21,
с. Кокаляне, и кв. 21а, в.з. Михово блато; ИПР
за УПИ ІV-2637 „за офис и ателиета“, кв. 21а,
в.з. Михово блато; ПРЗ за УПИ VІІ „за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти
и урнови стени“, кв. 21, с. Кокаляне; план за
вертикално планиране и план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура, които са изложени в район „Панчарево“.
Проектите за подробни устройствени планове
подлежат на обществено обсъждане по реда на
чл. 121, ал. 1 (отм.) ЗУТ преди внасянето им в
Общинския експертен съвет по устройство на
територията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Панчарево“.
7508
76 . – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 (изм.) и чл. 128, ал. 10 ЗУТ във
връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – изменение
на план за улична регулация между о.т. 162 и
о.т. 182, прилежаща на квартали 46 и 46а; ПРЗ
за УПИ ХХ-39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 62 „за гробищен парк, ритуална зала, обслужващи обекти
и урнови стени“, кв. 46а, с. Герман; план за
вертикално планиране и план-схеми на мрежите
и съоръженията на техническата инфраструктура, които са изложени в район „Панчарево“.
Проектите за подробни устройствени планове
подлежат на обществено обсъждане по реда на
чл. 121, ал. 1 (отм.) ЗУТ преди внасянето им в
Общинския експертен съвет по устройство на
територията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
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в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Панчарево“.
7509
1 3. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на план за рег улаци я
и застрояване на м. НПЗ „Изток – м. Къро“
за кв. 5 на УПИ II „ОЖС“, от който се създават нови УПИ II „ОЖС“ и УПИ IX-550, 551 „за
ЖС, офиси и гаражи“ и за кв. 6 на УПИ ХХХV
„за ЖС, гаражи и КО“, от който се създават
нови УПИ ХХХV-550, 551 „за ЖС, гаражи и
КОО“ и УПИ ХХХVI-1353 „за КОО“. Проектите са изложени в район „Младост“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
чрез район „Младост“.
7510
4 0 . – О б щ и н а Б е р ко в и ц а н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата
инфраструктура „Реконструкция на захранващ
водопровод от яз. Среченска бара до гр. Враца“
с възложител Община Враца, по трасето на
съществуващия азбестоциментов водопровод
от 1964 г. в землищата на с. Слатина. Планът
е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 112. Обектът с РМС № 471 от
11.06.2012 г. е обявен за обект с национално
значение и срокът, в който заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта пред общинската администрация по чл. 128, ал. 5 ЗУТ, е
30 дни от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
7573
16. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на захранващи
кабели НН до имот с № 022037, местността
Гошевица в землището на с. Еленово, община
Благоевград, минаващо през имот с № 000070
(път IV клас – общинска собственост) в землището на с. Еленово, община Благоевград. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Благоевград.
Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
7531
40. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
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за линеен обект на техническата инфраструктура
„Реконструкция на захранващ водопровод от
яз. Среченска бара до гр. Враца“ с възложител
Община Враца, по трасето на съществуващия
азбестоциментов водопровод от 1964 г. в землищата на с. Бели Извор и гр. Враца. Планът
е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 27. Обектът с РМС № 471 от
11.06.2012 г. е обявен за обект с национално
значение и срокът, в който заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта пред общ и нск ата а д м и н ис т ра ц и я по ч л. 128, а л. 5
ЗУТ, е 30 дни от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
7589
15. – Община гр. Гълъбово, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Аварийно
възстановяване на съоръжения от инфраструктурата и корекционни мероприятия на р. Сазлийка – от устието на р. Соколица до пътен
мост след стопански двор“, с трасе, намиращо
се в ПИ № 0315; 0362; 0409; 0419; 0423; 0709;
0717; 0722 и 0738 в землището на гр. Гълъбово.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 207. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7551
12. – Община Криводол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
„Реконструкция на захранващ водопровод от
яз. Среченска бара до гр. Враца“ с възложител
Община Враца, по трасето на съществуващия
азбестоциментов водопровод от 1964 г. в землищата на с. Главаци и с. Краводер. Планът
е изложен в сградата на общинската администрация, стая № 6. Обектът с РМС № 471 от
11.06.2012 г. е обявен за обект с национално
значение и срокът, в който заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта пред общинската администрация по чл. 128 ЗУТ, е 30 дни
от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
7552
78 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 1 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасе на канализация с дължина на трасето 68 м, започващо
от съществуваща канализация до ПИ 010015,
м. Г ра хорл и ва д ъм г а по К ВС на з ем л и ще
Мирянци, преминаващо през ПИ № 010019 и
010020 – полски пътища, съгласно изчертаните

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

с кафяв цвят трасе и сервитути и регистъра на
засегнатите имоти. Проектът е изложен в общината, ет. V, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
7525
26. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за: „Пътна връзка за ПИ 002443
в м. Двете чешми, землище гр. Каблешково,
община Поморие“, и сервитут, засягащи поземлени имоти в землището на с. Медово: ПИ
000363 – полски път, общинска собственост, и
ПИ 002443 – собственост на възложителя, като
част от имота с площ 1152 кв. м ще се предостави за безвъзмездно ползване на общината.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до Община Поморие в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7590
6. – Областният у правител на Софийска
област на основание чл. 150, ал. 3 във връзка
с чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж № 2 от 10.11.2015 г. за обект „Разширение
на съществуващо депо (хвостохранилище) за
фаялитов отпадък“ в ПИ № 100 по одобрения
кадастрален план на територията на „Юнион
Миниер Пирдоп Мед“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, и в землището на гр. Златица, община Златица, с възложител „Аурубис
България“ – А Д. Строежът е първа категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ ЗУТ и
чл. 2, ал. 4, т. 3 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г.
за номенклатурата на видовете строежи. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областния управител на Софийска област.
7583
87. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за кабелно трасе на обект: „Външно ел.
захранване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68850.48.8 от КККР на местност Каймака
в землището на гр. Стара Загора. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
7550
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С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
Милев при Районна прокуратура – Несебър,
п р о т и в ч л. 61, а л. 3,и з р ечен ие по с лед но и
чл. 9, ал. 1 от Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред, спокойствието и сигурността
на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на
движение на територията на община Несебър,
приета от Общинския съвет – гр. Несебър, с
Решение № 543 от 31.01.2006 г., изм. и доп. с
Решение № 930 от 6.04.2007 г., Решение № 241
от 29.05.2008 г., Решение № 1481 от протокол
№ 40, Решение № 155 от 11.04.2012 г., Решение
№ 626 от 18.07.2012 г., доп. с Решение № 456 от
30.05.2013 г. и Решение № 791 от 2.06.2014 г., в
сила от 25.06.2014 г. По жалбата е образувано
адм. дело № 2037/2015 г.
7601
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прок у рор при Районна прок у рат у ра – Горна
Оряховица, против чл. 3, ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 1,
чл. 9, ал. 1 и 2, чл. 11, ал. 2, 3 и 4, чл. 99 в
частта му, в която е предвидено наказателните постановления да се издават от кмета
на общината, и чл. 101 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в
община Лясковец, за което е образувано адм. д.
№ 754/2015 г. по описа на А дминистративния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 22.01.2016 г. от 10 ч.
7576
А дминис тративни ят съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
Калина Кънчева – и.д. районен прокурор при
РП – Ловеч, п ро т ив текста на ч л. 60, а л. 2
от Наредбата за обществен ред и сигурност
на граж даните, приета с Решение № 503 от
24.06.2009 г. по протокол № 28 от 24.06.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Тетевен, изм. с Решение № 539 от 14.07.2009 г., в частта: „или от
упълномощени със заповед от него лица“, по
което е образувано адм. дело № 199/2015 г. по
описа на А дминистративния съд – Ловеч.
7598
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – С о ф и я-г р а д ,
ХІІІ тричленен състав, съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК по жалба
на Деница Ганчева Стойчева против Наредбата
за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, приета с
Решение № 950 по протокол № 120 от 11.10.2007 г.
на Столичния общински съвет (СОС), изменено
наименованието с решение № 135 по протокол
№ 8 от 13.03.2008 г. на СОС, в частта относно
чл. 53, ал. 3 от същата наредба, е образувано
адм. д. № 10336/2015 г. на А дминистративния
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съд – София-град, ХІІІ тричленен състав, насрочено за разглеж дане в от к ри то съдебно
заседание на 29.01.2016 г. от 9,30 ч.
7549
Варненският районен съд, гражданска колегия, 40 състав, съобщава, че е издадена Заповед
№ 13082 от 10.11.2015 г. по чл. 562 във връзка с
чл. 561 ГПК на „Бон Марин Агенция“ – ООД, с
адрес: Варна, ул. Вардар 3 – ответник по гр.д.
№ 11244/2015 г. по описа на ВРС, 40 състав.
Указва на държателя на ценната книга – три броя
еднотипни оригинали коносамент с № АHL/91SZX/VAR/15/001, да заяви своите права найкъсно до три месеца след обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“, когато ще
бъде заседанието на съда за произнасяне по
обезсилването, като го предупреждава, че в
сл у чай че не стори това, коносамент ът ще
бъде обезсилен. Нарежда на платеца на ценната книга – три броя еднотипни оригинали
на коносамент с № АHL/91-SZX/VAR/15/001,
„Бон Марин Агенция“ – ООД, да не извършва
никакви плащания или предавания на вещи
лично на приносителя на ценната книга, на
поемателя или на негова заповед.
7588
Великот ърновск и ят районен съд, 9 състав, призовава Андреа Владкофф, родена на
16.09.1968 г. в Аделайде, Южна Австралия, с
адрес: Австралия, град Локлис, п. к. 5032, Хенли
Бийч роуд 1/430 ф, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда като ответница за връчване на
книжа по гр. д. № 477/2015 г. по описа на съда с
предмет делба на земеделски земи в землището
на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, правото на собственост върху които е възстановено
на наследниците на Григор Йорданов Йоргов.
7575
Районният съд – гр. Исперих, гражданска
колегия, призовава Халил Хасанов Дахилов,
роден на 17.09.1951 г., с последен адрес област
Разград, гр. Исперих, сега с неизвестен адрес в
Република Турция, Урие Салиева Дулова, родена през 1923 г., в момента с неизвестен адрес
в Република Турция, и Карамфила Иванова
Атанасова, родена на 26.06.1944 г., в момента
с неизвестен адрес в Република Турция, да се
явят в съда на 13.01.2016 г. в 9,30 ч. като ответници по гр.д. № 517/2015 г., заведено от Красен
А. Найденов, Мехмед Р. Исмаилов, Неджип
Хатипоглу, Наджие Л. Ибрямова, Фикрет Л.
А хмед, Фидана Л. Йовкова, Давид Л. Дамянов,
Зюлкерим Ш. Шакир, Вайде З. А ли, Юрдагюл
З. Мустафова, Йозд жан Т. Талиб, Синем Т.
Талиб, Мюрвет С. А хмед, за изпълнение на
процедурата по чл. 131 ГПК или да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 548, ал. 2 ГПК.
7577
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 84 състав, призовава в 2-седмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
Врионис Менелау Яннакис, гражданин на Репуб-
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лика Кипър, роден на 4.10.1979 г., с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
съда в София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от искова молба и приложенията,
подадена от Росица Иванова Иванова, с правно
основание чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
7567
Районният съд – гр. Средец, призовава Томи
Юхана Пейппо, с неизвестен адрес, и Таня Елиза
Арпиайнен, с неизвестен адрес, като ответници
по гр.д. № 304/2015 г. по описа на съда, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕА Д, с
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да
се явят в съда в канцеларията на деловодството
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получат
препис от исковата молба и приложенията към
нея. При неявяване книжата ще се смятат за
редовно връчени и на ответниците ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7548
Шу менск и я т ра йонен с ъд на о снова н ие
чл. 48, ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2, 3 и чл. 132 и
133 ГПК призовава Мехмед Йелесен, роден на
10.06.1976 г., гражданин на Република Турция,
без постоянен и настоящ адрес в Република
България, с неизвестен адрес в чужбина, като
ответник по гр. д. № 2012/2015 г., заведено по
чл. 49 СК, с указание да се яви в съда и да
получи исковата молба и доказателствата по
делото в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7528
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 13 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр. д. № 9959/2015 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на неза кон но п ри доби т о и м у щес т во срещ у
Здравко Атанасов Донев с постоянен и настоящ адрес: София, р-н „Триадица“, ул. Краище
26, вх. В, ет. 2, ап. 44, и Валентин Атанасов
Донев с постоянен и настоящ адрес: Бургас,
бул. Демок раци я 18, и същото е насрочено
за п ърво о т к ри т о съдебно заседание на
18.02.2016 г. от 11 ч.
Оп редел я дву месечен срок о т датата на
обнародване на заинтересованите лица да предявят претенции върху имуществото, описано,
както следва:
От Здравко Атанасов Донев:
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „740 Д“,
рег. № СА 5775 КК, рама № WBAGM41080DS00963,
двигател № 398D160082968, дата на първа ре-
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гистрация – 18.03.2003 г., придобит с договор
за покупко-продажба на МПС от 29.03.2007 г.
Пазарната стойност към настоящия момент е
29 924,20 лв.
– Равностойността на 50 дружествени дяла с
обща номинална стойност 5000 лв. от капитала
на „3 енд Т Груп“ – ЕООД, ЕИК 200435499,
със седалище и адрес на управление: София,
ул. Краище, бл. 26, вх. В, ет. 2, ап. 44, представлявано от управителя Здравко Атанасов Донев.
– Сумата в размер 14 668,73 лв., внесена от
трето лице по сметка № 5435740303 в „УниК ред и т Булба н к“ – А Д, с т и т ул я р Зд ра вко
Атанасов Донев.
– Сумата в размер 20 лв., внесена на каса
по сметка с IBAN BG77R ZBB91551028343701 в
„Райфайзенбанк България“ – ЕА Д, с титуляр
Здравко Атанасов Донев.
– Сумата в размер 133 828,60 лв., внесена
за погасителни вноски по сметка № 10544951
в „Банка ДСК“ – ЕА Д, с титуляр Здравко Атанасов Донев.
– Сумата 11 975,25 лв., внесена от трето лице
по сметка № 10544951 в „Банка ДСК“ – ЕА Д,
с титуляр Здравко Атанасов Донев.
– Сумата в размер 58,59 лв., внесена на каса
по сметка № 12193077 в „Банка ДСК“ – ЕА Д,
с титуляр Здравко Атанасов Донев.
– Сумата 5800 лв., внесена от трети лица
по сметка с IBAN BG06CECB97901089244600
в „Цент ра лна кооперативна банка“ – А Д, с
титуляр Здравко Атанасов Донев.
От Здравко Атанасов Донев:
– Сумата в размер 50 000 лв., представляваща
погасен заем, обезпечен с ипотека, учредена с
нотариален акт № 71, том ІІ, рег. № 2358, дело
№ 232/30.05.2005 г., вписан в Службата по вписванията – Бургас, с вх. рег. № 6748, акт № 110,
том V, дело № 4138, заличена на 1.09.2005 г.
– Сумата в размер 12 885,50 лв., представляваща пазарната стойност на идеална част от
недвижимия имот, отчужден с нотариален акт
№ 8, том І, рег. № 849, дело № 7 от 18.01.2006 г.,
вписан в Службата по вписванията – Бургас,
с вх. рег. № 292, акт № 64, том І, дело № 109.
– Сумата в размер 25 773,15 лв., представляваща пазарната стойност на отчужден лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 200“,
рег. № А 2786 ВТ, рама № WDB2100481B179048,
двигател № 11195710000638E93, дата на първа
регистрация – 17.01.2001 г., придобит с договор
за покупко-продажба на МПС от 30.06.2006 г.
и продаден с договор за покупко-продажба на
МПС от 27.03.2007 г.
От Здравко Атанасов Донев и Валентин
Атанасов Донев:
– Сумата в размер 128 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчужден недвижим имот с нотариален акт № 116, том ІІ, рег.
№ 10390, дело № 274 от 15.09.2005 г., вписан в
Службата по вписванията – Бургас с вх. рег.
№ 12269, акт № 134, том ХХХІ, дело № 7647, и
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получена от Атанас Великов Донев, баща на
ответника Здравко Атанасов Донев.
7566
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 18 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД у ведом ява, че има образу вано
гр.д. № 12771/2015 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу Румен
Василев Попов с постоянен и настоящ адрес:
София, ул. Петър Парчевич 38, и настоящ адрес:
София, ж.к. Овча купел, бл. 65, ет. 7, ап. 34,
Маруся Владимирова Попова с постоянен и настоящ адрес: София, ул. Петър Парчевич 38, и
настоящ адрес: София, ж.к. Овча купел, бл. 65,
ет. 7, ап. 34, и „Малди“ – ЕООД, ЕИК 130162564,
със седалище и адрес на управление: София,
район „Триадица“, ул. Петър Парчевич 38, и
същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 17.03.2016 г. от 10 ч.
Оп редел я дву месечен срок о т датата на
обнародване в „Държавен вестник“ на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, описано, както следва:
От Румен Василев Попов:
– равностойността на 50 дружествени дяла
в размер 1750 лв. от капитала на „Малди Бауунтернемунг“ – ООД, ЕИК 200788385, със седалище и адрес на управление: София, район
„Триадица“, ул. Петър Парчевич 38, внесени
70 % при регистрацията му, собственост на
Румен Василев Попов;
– сумата в размер 263 540 лв., представляваща изтеглени и реално получени без правно
основание средства от Румен Попов по проект
„Техническа помощ за проект за „Изграждане на
ПСОВ, инженерна инфраструктура за отпадни
води и реконст ру к ци я на вът решната водоснабдителна мрежа за питейна вода в гр. Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница
по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на община
Садово;
– сумата общо в размер 25 610 лв., изтеглена в брой за периода от 2008 г. до 2011 г. от
кредитната карта „Райкарт“ с IBAN № BG 64
R ZBB 9155 1058 9523 82 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Румен Василев Попов;
– сумата общо в размер 9192,13 лв., предс та в л я ва ща погаси т ел н и вноск и по усвоен
кредит по сметка № BG66UBBS80021098748819
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Румен Василев Попов;
– сумата общо в размер 844 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит
№ CREX-04753133 от м. 02.2008 г. в „БНП Пърсънъл файненс“ – ЕА Д, от Румен Василев Попов;
– сумата общо в размер 5000 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит
№ PLUS-01324723 от 14.01.2009 г. в „БНП Пърсънъл файненс“ – ЕА Д, от Румен Василев Попов;
– сумата общо в размер 2000 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит
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№ CR E X- 02186 4 05 о т м. 0 8.2 0 09 г. в „БН П
Пърсънъл файненс“ – ЕА Д, от Румен Василев
Попов;
– сумата общо в размер 1000 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит
№ 8400213679 от 4.01.2007 г. в „Ти Би Ай Кредит“ – ЕА Д, от Румен Василев Попов;
– сумата общо в размер 1036,16 лв., представляваща разликата между равностойността на
усвоения кредит № FL171059 от 22.08.2006 г. по
сметка в левове IBAN № BG06BPBI7942107139010
и извършената погасителна вноска в размер
6963,84 лв. чрез усвояването на кредит по сметка в левове IBAN № BG76BPBI79421071390102 в
„Юробанк България“ – А Д, от Румен Василев
Попов;
– сумата общо в размер 9798,84 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит по
сметка в левове IBAN №BG76BPBI79421071390102
в „Юробанк България“ – А Д, от Румен Василев Попов;
– сумата в общ размер 6250,46 лв., представляваща левовата равностойност на внесените в брой 4950,46 лв. по сметка в евро
I B A N № B G 47 BPBI79 42 4 471 39 0101 и п р ехвърлените по нея от сметка в левове IBAN
№ BG65BPBI79424071390101 средства (1300 лв.)
в „Юробанк България“ – А Д, от Румен Василев Попов;
– су мата 10 287 лв., изтеглена в брой от
кредитна карта „Visa Classic“ за периода от
2008 г. до 2012 г. в „Юробанк България“ – А Д,
от Румен Василев Попов;
– сумата 1530 лв., изтеглена в брой от кредитна карта „Euroline“ за периода от 2008 г. до
2011 г. в „Юробанк България“ – А Д, от Румен
Василев Попов;
– су мата 10 916 лв., изтеглена в брой от
кредитна карта „Amex Green“ за периода от
2008 г. до 2011 г. в „Юробанк България“ – А Д,
от Румен Василев Попов.
От Маруся Владимирова Попова:
– равностойността на 50 дружествени дяла
в размер 1750 лв. от капитала на „Малди Бауунтернемунг“ – ООД, ЕИК 200788385, със седалище и адрес на управление: София, район
„Триадица“, ул. Петър Парчевич 38, внесени
70 % при регистрацията му, собственост на
Маруся Владимирова Попова;
– равностойността на 49 дружествени дяла
по 50 лв. в размер 2450 лв. от капитала на
„Хартел България“ – ООД, ЕИК 200186724, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Триадица“, ул. Петър Парчевич 38, собственост
на Маруся Владимирова Попова;
– сумата общо в размер 2525 лв., внесена
на каса п рез 20 09 г. и 2010 г. по смет ка в
левове IBA N № BG76IORT 737110 025779 0 0 в
„Инвестбанк“ – А Д, с титуляр Маруся Владимирова Попова;
– сумата общо в размер 600 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит
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№ CA SH- 0 4 0 76947 о т м. 10.2 0 0 7 г. в „БН П
Пърсънъл файненс“ – ЕА Д, от Маруся Владимирова Попова;
– сумата общо в размер 1200 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит
№ C A SH- 0 4132738 о т м. 01.2 0 0 8 г. в „БН П
Пърсънъл файненс“ – ЕА Д, от Маруся Владимирова Попова;
– сумата общо в размер 3000 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит
№ PLUS-01345514 от м. 02.2009 г. в „БНП Пърсънъл файненс“ – ЕАД, от Маруся Владимирова
Попова;
– сумата общо в размер 1200 лв., представляваща равностойността на усвоения кредит
№ CA SH- 0 4 4 6 0 669 о т м. 0 6.2 010 г. в „БН П
Пърсънъл файненс“ – ЕА Д, от Маруся Владимирова Попова;
– сумата общо в размер 1390,38 лв., представляваща погасителни вноски за 2008 г. по
усвоени я к реди т № 28993 о т 30.03.20 07 г. в
„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – А Д, от
Маруся Владимирова Попова;
– сумата общо в размер 2028,48 лв., представляваща погасителни вноски за 2008 г. и 2009 г.
по усвоения кредит № 42063 от 6.06.2007 г. в
„УниКредит Кънсюмър Файненсинг“ – А Д, от
Маруся Владимирова Попова;
– сумата в размер 452 лв., представляваща
вноска на каса на 20.05.2011 г. по сметка в
левове IBAN № BG64BPBI79424077395001, открита в „Юробанк България“ – А Д, от Маруся
Владимирова Попова;
– сумата в размер 1500 лв., изтеглена в брой
от кредитна карта „Visa Classic“ в „Юробанк България“ – А Д, от Маруся Владимирова Попова;
– сумата в размер 30 225,80 лв., изтеглена в
брой от кредитна карта „Amex Gold“ за периода
от 12.05.2008 г. до 31.12.2011 г. в „Юробанк България“ – А Д, от Маруся Владимирова Попова.
На основание чл. 63, ал. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 30 000 лв., платени от
Маруся Владимирова Попова за у равняване
на дяловете по договор за доброволна делба
на съсобствен недвижим имот.
От Румен Василев Попов:
– сумата в размер 1750 лв., представляваща
равностойността на придобитите и отчуждени от
проверяваното лице дружествени дялове от капитала на „Петков и Попов Продакшън“ – ООД,
ЕИК 175225720, внесени 70 % при регистрацията
на дружеството.
7568
Благоевградският окръжен съд на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кредиторите
на „Съни термо“ – ЕООД (в несъстоятелност),
ЕИК 109576087, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. Хан Крум 2, да се
явят по т. д. № 152/2015 г. по описа на съда за
съдебно заседание на 21.12.2015 г. от 15,30 ч. в
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зала № 4, ет. 3 на Окръжния съд – Благоевград,
пл. Васил Левски 1, за разглеждане на жалбата
на Георги Сотиров Близнаков, Ивона Ангелова
Близнакова, Миглена Евгениева Драганова,
Сотир Георгиев Близнаков, Евгени Драганов
Стоянов, Анита Кирилова Василева, „Ей Ем
Ди 2009“ – ЕООД, и „Феникс СБ“ – ЕООД,
за отмяна на решение на първо събрание на
кредиторите на „Съни термо“ – ЕООД (в несъстоятелност), проведено на 7.10.2015 г., по
търговско дело по несъстоятелност № 62/2015 г.
по описа на БлОС.
7527
Врачанският окръжен съд призовава длъжника и кредиторите на „Ж. С. Груп“ – ООД (н),
Враца, да присъстват на открито съдебно заседание на 1.12.2015 г. в 11 ч. по ч. т. д. № 92/15 г. за
разглеждане на подадените молби от „Никитос
пропъртис“ – ЕООД, и „Ж. С. Груп“ – ООД (н),
за отмяна на решение на събрание на кредиторите, проведено на 27.10.2015 г.
7574

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нестопанска цел „Българска федерация на
силовите атлети – Айрън мен“, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 11.01.2016 г. в 13,30 ч. в София,
ул. Княз Церетелев, бл. 27, вх. Б, ап. 19, при
следния дневен ред: 1. избиране на нов председател на управителен съвет; предложение за
решение – ОС избира нов председател на управителен съвет; 2. избиране на нов управителен
съвет; предложение за решение – ОС избира нов
управителен съвет; 3. изключване на досегашни
членове на федерацията; предложение за решение – ОС изключва предложените членове; 4.
обсъждане на постъпили молби за приемане
на нови членове; предложение за решение –
ОС уважава подадените молби.
7604
105. – Координационният съвет на Демократичния синдикат на съобщенията (ДСС)
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛНЦ сви к ва общо
събрание (VIII Национална конференция) на
сдружението на 22.01.2016 г. в 10 ч. в София,
ул. Сердика 21, при следни я дневен ред: 1.
доклад относно състоянието на дружеството
и дейността му през последните 5 години; 2.
промяна на адреса на сдружението; предложение
за решение: адресът на сдружението в София
се променя от бул. Мария-Луиза 21, на ул. Сердика 21; 3. приемане на промени в устава на
сдружението; 4. избор на председател; 5. избор
на изпълнителен съвет. Материалите относно
провеждането на събранието се намират в офиса
на сдружението на ул. Сердика 21 в София и
са на разположение всеки работен ден от 10 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. на
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22.01.2016 г. на същото м ясто и при същи я
дневен ред. Регистрацията на участниците ще
се извърши на 22.01.2016 г. от 9,15 до 9,50 ч.
7562
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Зелен кръст“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание,
което ще се проведе на 30.01.2016 г. в 10 ч. на
адрес: София, ж.к. Гоце Делчев, район „Триадица“, бл. 237, вх. Б, ет. 2, ап. 24, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; 2. прекратяване на членството
и освобождаване на членове на сдружението;
3. освобождаване на управителя от длъжност
и отговорност; 4. избор на нов управител на
сдружението; 5. промяна на седалището и адреса
на управление на сдружението; 6. приемане на
нов устав на сдружението; 7. разни.
7585
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Национален център за партньорство и
управление на ресурси“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на 31.01.2016 г. в 10 ч. на адрес: София, район „Студентски“, ж.к. Малинова долина, бл. 1,
вх. В, ет. 6, ап. 17, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; 2.
прекратяване на членството и освобождаване
на членове на сдружението; 3. освобождаване
на управителя от длъжност и отговорност; 4.
избор на нов у правител на сдру жението; 5.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 6. приемане на нов устав на
сдружението; 7. разни.
7584
9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Кандидатстудентска борса“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и с решение на УС
о т 14.10.2 01 5 г. с ви к в а о б щ о с ъ б р а н ие н а
10.02.2016 г. в 13 ч. в Химикотехнологичния
и мета л у рги чен у ниверси тет, бул. К лимен т
Охридски 8, сгр. А, ет. 4, кабинет 404, при
следния дневен ред: 1. отчет на управлението
през 2015 г.; 2. приемане на бюджет за 2016 г.;
3. организационни. Поканват се всички членове на сдружението за регистрация в 13 ч. на
10.02.2016 г. на мястото на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
7605
1. – Управителният съвет на Обединен спортен клуб „Славия“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
18.02.2016 г. в 13 ч. в София, ул. Коломан 1, в
заседателната зала, ет. 2, на ОСК „Славия“ при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на спортните клубове, членове на ОСК „Славия“; 2. финансов отчет за
сезон 2014 г./2015 г.; 3. промени в управителния
съвет на ОСК „Славия“; 4. разни. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез
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изрично упълномощени представители. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
Писмените материали ще са на разположение
на членовете в седалището на сдружението.
7579
1. – Националният партиен съвет на партия
Българска Социалдемокрация на основание
чл. 23 от Устава на БСД и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква ХIV редовен конгрес на 20.02.2016 г. в
12 ч. в София, голямата зала на Федерацията
на научно-техническите съюзи на адрес София,
ул. Георги С. Раковски 108, при следния дневен
ред: 1. доклад за политическата обстановка и
задачите на партията във връзка с предстоящите президентски избори; 2. обсъждане и
приемане на политически тезиси и проекторешения на конгреса; 3. обсъждане и приемане
на промяна в наименованието на партията; 4.
обсъждане и приемане на промени в Устава
на партията; 5. избор на състав на ръководни
органи (председател, главен секретар, членове
на Националния партиен съвет); 6. избор на
състав на контролен орган.
7578
962. – Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България на основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите
и нотариалната дейност и съгласно Решение
№ 15 на С ъве т а на но т ари уси т е, в з е т о на
редовно заседание, проведено на 14.11.2015 г.
(протокол № 13 от 14.11.2015 г.), свиква на 27 и
28.02.2016 г. от 10 ч. редовно общо събрание на
Нотариалната камара в зала 3 на Националния
дворец на културата, като регистрацията ще
започне в 8,30 ч., при следния дневен ред: 1.
отчет на Съвета на нотариусите, Контролния
съвет и Дисциплинарната комисия за 2015 г.;
2. избор на нови членове и на председатели на
ръководните органите на Нотариалната камара
на Република България; 3. обсъждане на предложение за размера на застрахователната сума
по чл. 30 ЗННД; 4. обсъждане и определяне
размера на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на нотариусите;
5. обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2016 г.; 6. разни.
7591
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Скай Спорт“, Асеновград,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението
на 18.01.2016 г. в 18 ч. на адрес: Асеновград,
ул. А лександър Стамболийски 48, при следния
дневен ред: 1. промяна в устава на сдружението; проект за решение – ОС променя устава
на сд ру жението; 2. вземане на решение за
членство на сдружение с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност
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„Скай Спорт“ в Българската федерация по волейбол; проект за решение – ОС взема решение
за членство на сдружение с нестопанска цел
за осъществяване на общественополезна дейност „Скай Спорт“ в Българската федерация
по волейбол и подаване на молба до същата
федерация. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с
1 час, след което се провежда независимо от
броя на присъстващите членове.
7580
69. – Управителният съвет при СЛР – ЛРД
„Батак“, Батак, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо отчетно събрание на
делегатите си на 22.01.2016 г. в 18 ч. в малката
зала на Културния дом в гр. Батак, пл. Освобождение, при следния дневен ред: 1. избор на
нов член на управителния съвет; 2. избор на
председател на управителния съвет; 3. разни.
Приканват се делегатите на дружеството да
присъстват на събранието.
7553
4. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2
ЗА свиква редовно общо събрание на адвокатите,
вписани в АК – Благоевград, на 30 – 31.01.2016 г.
в 9 ч. в залата на АК – Благоевград, Благоевград,
ул. П. Димов 1, ет. 3, при следния дневен ред:
1. отчети на председателя и секретаря на АС за
дейността на АС през 2015 г.; 2. доклад на КС;
3. отчет на ДС; 4. отчет на председателя на УС
на ДФ за подпомагане на адвокати и служители
от АК – Благоевград; 5. обсъждане и приемане
на бюджет на АК – Благоевград, за 2016 г.; 6.
обсъждане и приемане на изменения във Временните правила за организацията и дейността
на ДФ за подпомагане на адвокати и служители
от АК – Благоевград; 7. обсъждане и приемане на
бюджет на УС на ДФ за подпомагане на адвокати
и служители от АК – Благоевград, за 2016 г.; 8.
избор на членове на УС на ДФ за подпомагане
на адвокати и служители от АК – Благоевград;
9. вземане на решение за определяне броя на
членовете на АС, ДС и КС; 10. избор на председател на АС, на членовете на АС, на членовете
на КС, на членове на ДК и на председател на ДС;
ДС; 11. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите в страната; 12. разни. Регистрацията
на адвокатите за участие в общото събрание се
извършва в деня на общото събрание от 8 ч.
Участието в общото събрание е лично или чрез
адвокат пълномощник, вписан в АК – Благоевград. Всички адвокати при регистрацията си се
легитимират с адвокатската карта и писмено
пълномощно (за упълномощените). На основание
чл. 81, ал. 7 ЗА пълномощното се представя от
упълномощителя в АС в деня преди събранието
или от упълномощения при регистрацията му
в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще
се проведе един час по-късно на обявения ден
независимо от броя на присъстващите членове.
7603
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „К луб на гълъбовъдите на
спортни гълъби Бумеранг“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 25.01.2016 г. в 10 ч. в Бургас,
ж.к. Меден рудник, в зоомагазин „Шампион“,
между бл. 122 и 131, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен отчет и доклад за дейността на сдружението; 2. приемане на нови
членове в сдружението; 3. освобождаване на
председателя на сдружението и избор на нов
председател; 4. освобождаване на членовете на
управителния съвет и избор на нови членове;
5. освобождаване на членовете на контролния
съвет и избор на нови членове; 6. разни.
7555
491. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Велико Търново, на основание чл. 81,
ал. 1 и 2 ЗА свиква общо събрание на Великотърновската адвокатска колегия на 30.01.2016 г.
в 9 ч. в голямата зала на Община Велико Търново със следния дневен ред: 1. разглеждане
отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната 2015 г. и вземане на решения по него;
2. разглеждане доклада на контролния съвет;
3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд;
4. приемане на бюджета на колегията за следващата финансова година; 5. определяне броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране на
адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд; 6. избиране
на делегати за общото събрание на адвокатите
от страната.
7570
1. – Нас тояте лс твото на Н Ч „Романо
дром – 20 02“, Добрич, на основание ч л. 26
ЗЮЛНЦ съобщава на всички членове на читалището с право на глас, че редовното отчетно
събрание ще се проведе на 14.01.2016 г. в 16 ч. в
конферентната зала на хотел „България“ – Добрич, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови и освобож даване на стари членове; 2.
отчет за дейността на читалището и финансов
отчет за периода от 1.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
Присъствието на всички членове с право на
глас е задължително.
7546
8. – Бордът на директорите на сдружение
„Ротари клуб Созопол“ на основание чл. 26
ЗЮЛ Н Ц и ч л. 5, ра з де л 1 о т п ра ви л н и к а
на сд ру жен ие т о сви к ва о бщо с ъбра н ие на
членовете на 13.01.2016 г. в 18 ч. в Созопол,
ул. Черно море 5, хо т ел „Ви ла Л ис т“, п ри
с лед н и я д невен р ед: 1. о т че т на б орда з а
дейността на сдружението за 2014/2015 г.; 2.
избор на нов борд на директорите (управителен съвет) за 2015/2016 г. и електпрезидент за
2017/2018 г.; 3. промяна в правилника (устава)
на сдружението; 4. разни. При липса на кво-
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рум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч. и при същия
дневен ред. Членовете на сдружението могат
да се запозна ят с писмените материа ли по
дневния ред на посочения адрес от 9 до 18 ч.
всеки работен ден.
7554
4. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Стара Загора, на основание чл. 81,
ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо събрание на адвокатите
при А двокатската колегия – Стара Загора, на
30 и 31.01.2016 г. в 9 ч. в заседателната зала на
А двокатската колегия – Стара Загора, в Стара
Загора, ул. Пазарска 35, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на САК за 2015 г.; 2.
финансов отчет на САК за 2015 г.; 3. доклад на
Контролния съвет за упражняване на бюджета и стопанисване имуществото на колегията
през 2015 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд
за 2015 г.; 5. разисквания по отчетите; 6. приемане на бюджет на САК за 2016 г.; 7. разни; 8.
определяне броя на членовете на А двокатския
съвет, Контролния съвет и Дисциплинарния
съд и избор на А двокатски съвет и неговия
председател, Контролен съвет, Дисциплинарен
съд и неговия председател и на делегати за
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общото събрание на адвокатите в страната.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4
ЗА събранието ще се проведе същия ден и на
същото място в 10 ч. и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на колегията. Поканват се всички членове на
колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител по
реда на Закона за адвокатурата.
7602
Васила Петрова Велчева – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб
Самбо – НИПОН“, Перник, в ликвидация по
ф.д. № 532/2003 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7556
Светослав Иванов Велчев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „СК по Самбо и
Сумо „Брезник – 99“, гр. Брезник, в ликвидация
по ф.д. № 376/1999 г., на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7557

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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