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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 124
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Ангел Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република и в
Княжество Монако, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО
със седалище в Париж.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3787

УК АЗ № 130
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19,
т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам комодор Коста Генов Андреев от длъжността заместник-командир
на Военноморските сили.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 10 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3854

степен за изключително големите є заслуги
в областта на културата.
Издаден в София на 10 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3855

УК АЗ № 132
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Крум Димитров Дамянов с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги
в областта на културата.
Издаден в София на 10 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3856

УК АЗ № 133
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Милена Веселинова
Моллова с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите є заслуги в
областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 10 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3857

УК АЗ № 131

УК АЗ № 134

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Божана Георгиева Апостолова-Пейкова с орден „Стара планина“ първа

ПОС ТА НОВЯВА М:
Наг ра ж давам Стефка Иванова Берова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
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степен за големите є заслуги в областта на
културата.
Издаден в София на 10 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3858

УК АЗ № 135
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наг ра ж давам п роф. А настас Георг иев
Славчев с орден „Св. св. Кирил и Методий“
първа степен за големите му заслуги в областта на културата.
Издаден в София на 10 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3859

УК АЗ № 136
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
На г ра ж да вам Ма я Васи лева Неш кова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора
степен за значимия є принос за развитието
на културата и изкуството.
Издаден в София на 10 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3860

УК АЗ № 137
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам чл.-кор. проф. д-р Григор Ангелов Горчев, д.м.н., с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите му

ВЕСТНИК
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заслуги към Република България в областта
на медицинската наука и практика.
Издаден в София на 10 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3861

УК АЗ № 138
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Аник ван Калстър – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите є заслуги за укрепването и развитието
на двустранните отношения между Република
България и Кралство Белгия.
Издаден в София на 11 май 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
3862

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
ОТ 18 МАЙ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на съдебната власт за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в
размер 5 375 000 лв. по бюджета на съдебната
власт за 2016 г. – за Софийския районен съд
3 100 000 лв. и за Софийската районна прокуратура 2 275 000 лв., за обзавеждане, доставка
на офис и друга техника и компютърно и телекомуникационно оборудване за сградата на
бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1 да се увеличат
показателите по чл. 2, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
Чл. 3. Висшият съдебен съвет да извърши
налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени по бюджета на съдебната власт за 2016 г. и да уведоми
министъра на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 2 промени по
централния бюджет за 2016 г.
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Член 2
Определения

Държавите, страни по това Споразумение,
наричани по-долу „Страни“,
Като отчитат все по-силно изразяващия
се трансграничен характер на природните и
предизвиканите от човека бедствия, необходимостта от навременни и ефективни решения на
свързаните с тях въпроси чрез международно
сътрудничество и важността на координирането на съвместните усилия на двете държави
в тази сфера;
Като подкрепят усилията за оказване на
помощ при бедствия на Организацията на
обединените нации, Европейския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор
и други международни организации и форуми;
Като изтъкват, че през последните години
се забелязва нарастване на честотата и сериозността на природните и предизвиканите от
човека бедствия;
Решени да насърчават и развиват сътрудничеството при бедствия между двете страни
в съответствие с националните си законодателства,
се споразумяха за следното:

За целите на това Споразумение се въвеждат
следните определения:
„Бедствие“ е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления,
инциденти или други извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота
или здравето на населението, имуществото
или околната среда в размери, които изискват
предприемането на мерки или участието на
специализирани сили и използването на специални ресурси.
„Страна, искаща помощ“ е Страната, чийто
компетентен орган, посочен в чл. 3, ал. 2, е
отправил писмено искане за помощ до другата
Страна.
„Страна, оказваща помощ“ е Страната, чийто компетентен орган, посочен в чл. 3, ал. 2,
оказва помощ на Страната, отправила искането.
„Спасителен екип“ е специално обучено
невоенно формирование от специалисти от
Страната, оказваща помощ, с подходящо
оборудване, спасителни кучета и средства за
подпомагане.
„Оборудване“ са материали, технически и
транспортни средства, лекарства и медицинска
техника и индивидуална екипировка на членовете на спасителния екип и/или на експертите.
„Средства за подпомагане“ са стоки и
материали, определени за разпространение,
освободено от такси, от Страната, оказваща
помощ, за нуждите на засегнатите в Страната,
искаща помощ.
„Експерт“ е специалист в областта на защитата при бедствия, с подходящо оборудване и
средства за подпомагане, изпратен да помага
на Страната, искаща помощ.
„Помощ при бедствие“ е всяко действие,
предприето по време на бедствие или след
него за спасяване на живот, опазване на имущество, доставка на средства за подпомагане и
насочено към овладяване на непосредствените
последици от бедствието.
„Компетентен орган“ е органът, определен
от всяка от Страните за управление и координация на дейностите по това Споразумение.
„Транзитна държава“ е държавата, през чиято
територия се транспортират спасителните екипи
или експертите, оборудването и средствата за
подпомагане, за да се предостави помощ на
трета страна.

Член 1
Предмет

Член 3
Компетентни органи и точки за контакт

Това Споразумение определя общата рамка
за сътрудничество в областта на превенцията,
готовността и реагирането при бедствия, както
и условията и реда за оказване на доброволна
помощ между Страните в случай на бедствие
на територията на някоя от тях.

(1) За целите на това Споразумение Страните си сътрудничат пряко в рамките на своите компетенции съгласно националните си
законодателства.
(2) Компетентните органи по това Споразумение са следните:

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Меглена Кунева
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4059

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Република България и Грузия за сътрудничество в областта на защитата при бедствия
(Утвърдено с Решение № 144 от 2 март 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 1 май 2016 г.)
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– за Република България: Министерството
на вътрешните работи;
– за Грузия: Министерството на вътрешните работи.
(3) В изпълнение на това споразумение
компетентните органи на Страните, посочени в
ал. 2 на този член, са упълномощени да влизат
в незабавен директен контакт.
(4) Страните по това Споразумение определят една или няколко точки за контакт с цел
уведомяване и обмен на информация в случай
на бедствие.
(5) Компетентните органи осигуряват непрекъснато функциониране на точките за контакт:
– за Република България: Министерството
на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
– за Грузия: Министерството на вътрешните
работи, Агенция за управление на извънредни
ситуации.
(6) Страните незабавно се уведомяват в
писмен вид по дипломатически път за всички
промени в компетентните органи и точките
за контакт.
Член 4
Форми на сътрудничество
(1) В рамките на това Споразумение и в
съответствие с националните си законодателства Страните си сътрудничат на основата на
равенство, реципрочност и взаимна изгода чрез:
(а) оказване на доброволна помощ и предоставяне на информация при поискване
в случай на бедствие или заплаха от настъпването му;
(б) обмен на информация, техническа
и правна документация, методологична
и друга литература, видео- и снимков
материал, отнасящи се до превенцията,
готовността и реагирането при бедствия;
(в) снабдяване на спасителните екипи с
оборудване;
(г) организиране и провеждане на съвместни експертни срещи, съвещания, семинари,
конференции и учения;
(д) обмен на опит и добри практики;
(е) организиране на обмен и обучения на
експерти, включително обмен на лектори и инструктори от съответните учебни
центрове и институции по искане на всяка
от Страните;
(ж) съвместно планиране, разработване и
изпълнение на проекти и научни разработки в областта на превенцията, готовността
и реагирането при бедствия.
(2) Компетентните органи на Страните съгласно чл. 3, ал. 2 могат да установят и други
форми на сътрудничество, както и да съставят
работни групи в съответствие с националното
си законодателство.
(3) Страните взаимно си предоставят помощ
при бедствие съгласно възможностите си.
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(4) Разходите по обмена на експерти и др.
се поемат от изпращащата Страна, освен ако
Страните не уговорят друго.
(5) Обменът на оборудване, материали, друго
имущество и услуги, необходими за реализиране
на целите и програмите, по които е постигната
договореност, се осъществява в съответствие
със законодателството на всяка от Страните.
Член 5
Ред за предоставяне на доброволна помощ
(1) Помощ при бедствие може да се оказва
чрез изпращане на спасителни екипи и/или
експерти, както и чрез предоставяне на средства за подпомагане за нуждите на засегнатите.
(2) Искането за помощ се отправя в писмена
форма на английски език, в което Страната,
искаща помощ, посочва следното:
(а) вид, размер, място, време и текущо положение на бедствието в Страната, искаща
помощ, и данни за институциите и лицата,
с които да бъде установен контакт;
(б) информация за действията, които са
предприети и са планирани за справяне с
бедствието;
(в) вид и приоритети на исканата помощ
от спасителни екипи и/или експерти, оборудване, както и средства за подпомагане.
(3) Страната, оказваща помощ, следва да
изпрати обучен и оборудван екип за справяне
с бедствието съобразно искането по предходната алинея.
(4) Транспортирането на спасителните екипи
и/или на експертите, изпратени да окажат помощ, както и на оборудването и на средствата
за подпомагане, може да бъде извършено по
земя, въздух или вода. Транспортните разходи
се поемат от Страната, оказваща помощ.
Член 6
Процедури по пресичане на границата и правила за престой на спасителните екипи и/или
експертите
(1) Страната, искаща помощ, предприема
всички възможни мерки за улесняване на
преминаването на границата от спасителните
екипи и/или експертите на Страната, оказваща помощ.
(2) Ръководителят на спасителния екип представя на служителите, упражняващи граничен
и митнически контрол на Страната, искаща
помощ, следните документи на английски език,
заверени от компетентния орган на Страната,
оказваща помощ:
(а) документ по образец, одобрен от компетентните органи на Страните, указващ
правомощията на спасителните екипи и/
или експертите и целта на пристигането
им на територията на Страната, искаща
помощ;
(б) списък на членовете на спасителните
екипи и/или експертите и списък на оборудването и превозните средства;
(в) списък на средствата за подпомагане.
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(3) Шофьорите представят свидетелства
за правоуправление на съответните моторни
превозни средства и регистрационните им
талони.
(4) Членовете на спасителните екипи и/
или експертите могат да влизат на територията на Страните съгласно международни
споразумения, които са в сила и за двете
Страни, и в съответствие с тяхното национално законодателство и след представяне
на документите по чл. 6, ал. 2 и валидни
документи за пътуване.
(5) Процедурата по преминаване на границата на Страната, искаща помощ, от спасителните екипи със спасителни кучета и техния
престой на нейна територия се определя от
карантинните є правила.
(6) Членовете на спасителния екип могат да
носят униформи в Страната, искаща помощ.
Спасителният екип на Страната, оказваща
помощ, е упълномощен да използва собствени
отличителни знаци на превозните си средства
на територията на Страната, искаща помощ.
(7) Процедурата по преминаване на границата съгласно условията на този член е в
сила и когато една от Страните е транзитна
по отношение на трета страна, искаща помощ в случай на бедствие. Компетентните
органи по чл. 3, ал. 2 от това Споразумение
се уведомяват взаимно и своевременно за
необходимостта от транзитно преминаване
за предоставяне на помощ на трета страна
и координират процедурата за транзита на
оборудването и средствата за подпомагане.
Член 7
Преминаване на границата на оборудване и
средства за подпомагане
(1) Страните осигуряват облекчена процедура при преминаване на границата на
оборудването и средствата за подпомагане.
(2) На членовете на спасителния екип и/
или експертите, изпратени да окажат помощ,
не е разрешено да носят оръжия и амуниции
на територията на Страната, искаща помощ.
(3) Съгласно принципа на реципрочност
Страните са съгласни оборудването да се използва на територията на Страната, искаща
помощ, временно, безплатно и в съответствие
с нейното национално законодателство.
(4) С лед дог оваря не меж д у С т ра н и т е
ограниченията или забраните, приложими
за преминаване на границата на стоки, не се
прилагат за оборудването и средствата за подпомагане по това Споразумение. Оборудването
следва да бъде върнато обратно от Страната,
искаща помощ, ако не е унищожено при
използването му, освен ако не е договорено
друго. Оборудване, оставено като средства за
подпомагане, се описва подробно в протокол
от ръководителя на спасителния екип, като
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се посочват видът, количеството и мястото,
и той се заверява от компетентния орган на
Страната, искаща помощ, цитиран в чл. 3,
ал. 2 на това Споразумение. Тези органи са
длъжни да уведомят съответните митнически
служби, като протоколът се представя пред
служителите от митническия контрол след
приключване на мисията.
(5) Разпоредбите на предходната алинея
се прилагат също и за вноса на лекарства,
съдържащи наркотични и психотропни вещества, в Страната, искаща помощ, както и за
обратното транспортиране на неизползваните
количества в Страната, оказваща помощ. Този
обмен на стоки не се счита за внос и износ от
гледна точка на международните спогодби за
лекарства, съдържащи наркотични и психотропни вещества. Същите могат да се внасят
само в количества, необходими за целите на
медицинската помощ, и да се ползват само от
квалифициран медицински персонал в съответствие със законодателството на Страната,
искаща помощ. В този случай ръководителят
на спасителния екип представя на граничните
служители декларация, описваща номенклатурата и количествата на лекарствата, съдържащи наркотични и психотропни вещества.
За неизползваните количества се изготвя
протокол от ръководителя на спасителния
екип, заверява се от компетентния орган на
Страната, искаща помощ, цитиран в чл. 3,
ал. 2 на това Споразумение, и се представя
пред служителите от митническия контрол
след приключване на мисията.
(6) Страната, искаща помощ, може да
контролира използването и съхранението
на гореспоменатите лекарства, оборудване
и средства за подпомагане.
Член 8
Използване на въздухоплавателни средства
(1) Въздухоплавателните средства могат да
бъдат използвани за бързото транспортиране
на спасителни екипи съгласно чл. 5, ал. 4,
както и за осигуряване на помощта при бедствие по това Споразумение.
(2) Полетите на въздухоплавателните средства се извършват съгласно разпоредбите на
Международната организация за гражданска
авиаци я (ICAO), националните законодателства на Страните, както и съответните
споразумения в сила между Страните.
(3) Въздухоплавателните средства по предходната алинея могат да прелитат над територията на другата Страна, както и да кацат
и излитат извън международни летища и
регистрирани писти за излитане и кацане,
на места, указани от компетентните органи
по чл. 3, ал. 2, при спазване правилата за
извършване на полети за всеки конкретен
слу чай съгласно нормативната у редба на
Република България и Грузия.
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(4) Органите за авиационна безопасност и
сигурност на двете Страни по това Споразумение се уведомяват незабавно за използване
на въздухоплавателни средства по време на
спасителни операции, като се дават точни
данни относно вида и регистрационния номер
на въздухоплавателното средство, неговия
екипаж, товар, време на заминаване, желан
маршрут и място на кацане.
(5) Член 6 на това Споразумение се прилага за екипа жа на възду хоплавателното
средство и членовете на спасителния екип,
превозвани от него.
(6) Ч лен 7 на т ова С пора з у мен ие с е
прилага за въздухоплавателните средства,
оборудването и средствата за подпомагане,
транспортирани от тях.
(7) Кон т рол ът п ри п рем и на ва нет о на
границата и митническият контрол на въздухоплавателното средство се извършват от
служителите на граничния и митническия
контрол от Страната, искаща помощ, на
мястото на кацането му.
(8) Използването на военни въздухоплавателни средства е предмет на изрично писмено
съгласие от Страната, искаща помощ.
Член 9
Координация и управление на операции за
помощ при бедствия
(1) Координаци ята и у правлението на
операциите за помощ при бедствия е отговорност на компетентния орган на Страната,
искаща помощ.
(2) Страната, искаща помощ, информира
ръководителите на спасителните екипи и/
или експертите за развитието на ситуацията
в района на бедствието и на определените
места на дейност и осигурява при необходимост преводачи и средства за комуникация
с оперативния щаб.
(3) Спасителните екипи и/или експертите,
както и тяхното оборудване трябва да могат да работят самостоятелно и независимо
най-късно до 24 часа от момента на тяхното
пристигане в района на бедствието.
Член 10
Разходи по операциите за помощ при бедствия
(1) Страната, оказваща помощ, няма право
на възстановяване на разходи по подпомагането от Страната, искаща помощ. Това се
отнася също и за разходи, възникнали от
употребата, повредата или загубата на оборудване, освен ако повредата или загубата на
оборудване не се дължи на изключителната
вина на длъжности лица или граждани на
Страната, искаща помощ.
(2) Алинея 1 от този член не важи, ако
разноските по подпомагането са изцяло или
частично възстановени. Страната, оказваща
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помощ, има предимство при възстановяването им.
(3) Страната, искаща помощ, поема разноските по спасителни операции, изпълнени по
нейна молба от физически или юридически
лица, станали възможни чрез посредничеството на Страната, оказваща помощ.
(4) Страната, искаща помощ, осигурява
безопасност и безплатна медицинска помощ
за спасителните екипи и/или експертите,
изпратени от Страната, оказваща помощ,
както и логистична подкрепа за периода на
операцията.
(5) Моторни превозни средства, които се
използват за подпомагане, са освободени от
пътни и други такси.
Член 11
Вреди и компенсации
(1) Страната, оказваща помощ, се отказва
да претендира за щети, които могат да възникнат за нея или за експерти, изпратени от
нея да окажат помощ, отнасящи се до:
(а) повреда на имущество, причинена от
спасителните екипи или експертите при
изпълнение на задълженията им;
(б) физически наранявания, вреда за
здравето или смърт на член на спасителен екип и/или експерт, възникнали
при изпълнение на неговите/нейните
задължения.
(2) Ако член на спасителния екип и/или
експерт от Страната, оказваща помощ, нанесе щети на трета страна на територията
на Страната, искаща помощ, по време на
дейностите по това Споразумение, тези щети
се възстановяват от Страната, искаща помощ,
съгласно нейното национално законодателство
за случаите, когато такава вреда е причинена
от нейни граждани в изпълнение на служебни
задължения.
(3) Щетите, нанесени от член на спасителните екипи и/или експерт умишлено или
поради груба небрежност, се възстановяват
от Страната, оказваща помощ, при условие
че фактът за злонамерените щети е доказан
в съда на Страната, искаща помощ.
(4) Страните си взаимодействат съгласно
чл. 3 и съобразно тяхното национално законодателство, за да улеснят уреждането на
исковете за щети и компенсации. Те разменят
цялата налична информация за всички случаи
на щети по смисъла на този член.
Член 12
Комуникации при операции за помощ при
бедствия
Компетентните органи, посочени в чл. 3,
а л. 2 на т ова Споразу мен ие, оси г у ря ват
всички необходими мерки за установяване
на надеждна комуникация за нуждите на
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спасителните екипи и/или експертите на мястото на операциите за помощ при бедствия.
Член 13
Прекратяване на операции за помощ при
бедствия
Спасителните екипи и/или експертите
прекратяват своите действия незабавно при
писмено искане на компетентния орган по
чл. 3, ал. 2 на Страната, искаща помощ.
Член 14
Уреждане на спорове
Всички спорове относно тълкуването и
изпълнението на това Споразумение се решават от Страните чрез консултации и/или
преговори.
Член 15
Други международни договори
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Страните, произтичащи от
други международни договори и споразумения, сключени от тях.
Член 16
Заключителни разпоредби
(1) Настоящото Споразумение влиза в сила
от първия ден от месеца, следващ деня на получаване на последното писмено уведомление
по дипломатически канали, с което Страните
се информират взаимно за приключване на
вътрешните процедури, необходими за влизането в сила на Споразумението.
(2) Това Споразумение може да се изменя
и допълва по взаимно съгласие от Страните
чрез допълнителни протоколи. Същите представляват неразделна част от това Споразумение и влизат в сила съгласно разпоредбата
на ал. 1 на чл. 16.
(3) Това Споразумение се сключва за неопределен срок. Всяка от Страните може да
прекрати действието му с писмено уведомление до другата Страна по дипломатически път.
Прекратяването влиза в сила след изтичането
на шест месеца от датата на получаването на
уведомлението от другата Страна.
Сключено в Тбилиси на 15 октомври 2015 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, грузински и английски език,
като всички текстове са еднакво автентични.
В случай на различия в тълкуването предимство има английският текст.
За Република
За Грузия:
България:
Гиорги Мчебришвили,
Румяна Бъчварова,
министър на
заместник министървътрешните работи
председател и министър
на вътрешните работи
3785
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Национален
музей „Земята и хората“ – София
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда устройството
и дейността на Национален музей „Земята и
хората“ – София, наричан в този правилник
„музеят“.
Чл. 2. (1) Музеят е държавен културен и
научен институт, който изпълнява общонационални и представителни функции по създаване, трайно опазване и разпространение
на минералното разнообразие на Земята и
музейното дело на територията на Република
България.
(2) Музеят участва в държавната политика
по опазване на културното наследство във
взаимодействие със съответните компетентни
държавни и общински органи, Светия синод
на Българската православна църква и други
регистрирани вероизповедания със съдействието на неправителствени организации и
гражданското общество.
Чл. 3. Музеят е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на културата.
Чл. 4. Музеят e с официално наименование,
печат, седалище и адрес: София, бул. Черни
връх 4, създаден с Разпореждане № 50 от
30.12.1985 г. на Министерския съвет.
Чл. 5. По тематичен обхват музеят е специализиран.
Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:
1. административно-организационно – от
министъра на културата;
2. методически – от Министерството на
културата;
3. научно – от специализираните научни
институти към БАН.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ
Раздел І
Основни дейности на музея
Чл. 7. (1) Основните дейности на музея
са опазването и представянето на движими
културни ценности – природни образци от
неживата природа – минерални индивиди и
агрегати.
(2) За осъществяване на своите основни
дейности музеят осъществява следните функции и задачи:
1. издирва движимите културни ценности
чрез получаване и документиране на инфор-
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мация от различни източници, включително
и теренни проучвания;
2. изучава, събира, придобива, съхранява
и документира културни ценности;
3. извършва идентификация на културни
ценности самостоятелно или съвместно с
други научни или културни организации и
висши училища, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като
културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3 от
Закона за културното наследство;
4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност,
организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
5. оказва методическа помощ на общинските, частните музеи и музеите със смесено
участие по ред, определен с наредба на министъра на културата;
6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
7. публикува резултатите от идентификацията на културните ценности – собственост
на физически или юридически лица, след
получаване на писмено съгласие на собствениците им;
8. извършва правни сделки с културни
ценности при условията и по реда на Закона
за културното наследство само от обменния
си фонд след разрешение на министъра на
културата;
9. участва на търгове с движими културни
ценности след получено разрешение от министъра на културата и след като представи
списък на културните ценности, които ще
се предлагат;
10. организира постоянни и временни
експозиции, като дава ясна информация за
представените движими културни ценности
чрез означаването им, надписи, издаване на
пътеводители и каталози за експозициите и
други информационни материали;
11. организира или участва във временни
експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности, или изнася такива
в чужбина с цел консервация и препарация
при условията на глава шеста, раздел VI от
Закона за културното наследство;
12. предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове за
участие във временни експозиции в страната
и в чужбина по нареждане на министъра на
културата;
13. извършва консервация и препарация на
културни ценности, извършвани от лица или
под непосредственото ръководство на лица,
вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за
културното наследство;
14. подготвя и провежда образователни
програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
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15. осигурява правна и физическа защита
на съхраняваните във фондовете му движими
културни ценности;
16. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;
17. предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите
по Закона за културното наследство;
18. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата
при наличие на данни за незаконно придобиване на вещи – обект на идентификация,
или в други случаи.
(3) Музеят може да извършва и друга
стопанска дейност, свързана с основната му
дейност.
Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен
архив, които включват:
1. за основния фонд – придобитите от музея
и предоставените му за безвъзмездно ползване
движими културни ценности с изключително
голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;
2. за обменния фонд – движими културни
ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния
му фонд;
3. за научно-спомагателния фонд – предмет и и д ру г и материа ли от значение за
изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;
4. за научния архив:
а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването,
консервацията, реставрацията, движението
и представянето на движимите култ у рни
ценности;
б) отчетните документи за движимите
културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход,
за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и др.;
в) документите за извършените от тях
теренни археологически проучвания;
г) научната и справочната документация:
научни паспорти и картотеки.
(2) Научният архив се съхранява безсрочно
в музея.
Чл. 9. (1) Движими културни ценности,
инвентирани във фонда на музея, подлежат
на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6
от 2009 г. за формиране и управление на музейните фондове (ДВ, бр. 2 от 2010 г.).
(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва
съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 2009 г.
за формиране и управление на музейните
фондове.
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Раздел ІІ
Устройство и управление на музея
Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват
и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация.
(2) Специализирани отдели са:
1. „Фондове и експозиции“;
2. „Научноизследователски лаборатории и
теренни изследвания, научна група и научен
архив“.
(3) Администрацията включва следните
отдели:
1. „Административно-финансов“;
2. „Връзки с обществеността“.
Чл. 11. (1) Музеят се ръководи от директор.
(2) Правоотношенията на директора на
музея с министъра на културата възникват
въз основа на конкурс съгласно Кодекса на
труда. Условията на конкурса се определят
от Министерството на културата съгласно
Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеж дане
на конкурсите за директори на държавните
културни институти (ДВ, бр. 50 от 2007 г.).
(3) Конкурсът за длъжността „директор“
се провежда след представяне на концепция
за развитието на музея.
Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на
музея, като:
1. представлява института пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;
2. прилага системата на делегирания бюджет, която му дава право:
а) да се разпорежда самостоятелно със
средствата на института;
б) да извършва компенсирани промени на
утвърдените с бюджета му приходи и разходи,
като уведомява за това Министерството на
културата;
в) да определя числеността на персонала
и възнагражденията на служителите и работниците при спазване на нормите, определени
в съответните нормативни актове;
3. утвърждава структурата и числеността
на персонала в музея и изпраща за сведение
в Министерството на културата утвърдено
длъжностно и поименно щатно разписание,
както и актуализация при всяка промяна;
4. осъществява връзка и координация на
културния институт с други държавни органи
и културни институти;
5. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на
фондовете на музея;
6. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното
трудово възнаграждение и другите материални
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стимули в съответствие с наличните средства
и нормативни изисквания;
7. утвърждава правилник за вътрешния
трудов ред и вътрешни правила за работната
заплата, изготвя длъжностни характеристики
на всички служители;
8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство
и в други нормативни актове.
(2) Директорът спазва изискванията, заложени в утвърдените от министъра на културата Правила за прилагане на системата
на делегиран бюджет в държавни културни
институти в областта на културното наследство и библиотечното дело.
Чл. 13. (1) При осъществяване на своите
правомощия директорът се подпомага от
заместник-директор.
(2) Правомощията на директора на музея
в негово отсъствие се осъществяват от заместник-директора, определен със заповед
на директора.
Чл. 14. (1) Към музея функционира:
1. комисия по идентификация и регистрация на културни ценности и определяне
възнагражденията и стойността на движимите
културни ценности;
2. фондова комисия.
(2) Съставът и задачите на комисията по
ал. 1 се определя със заповед на директора.
Чл. 15. (1) Към музея функционират като
съвещателни органи:
1. дирекционен съвет, който включва ръководители на отдели и звена в музея и музейни
специалисти; съветът подпомага директора в
неговите административно-организационни
функции;
2. съвет на специалистите, който включва специалисти от музея – обсъжда и дава
становища по основни проблеми, свързани
с дейността на музея;
3. музеен съвет, който включва изтъкнати
културни и обществени дейци, изявени музейни специалисти и представители на деловите
среди; съветът обсъжда проблемите и перспективите за развитие на музея, финансовото
му състояние и популяризаторската дейност;
4. стопански съвет – подпомага директора
при планиране, проучване и осъществяване
на стопанската дейност на музея;
5. техническа комисия – подпомага директора по експлоатацията на материалнотехническата база на музея.
(2) Съставите на съвещателните органи по
ал. 1 се определят със заповед на директора.
Раздел ІІІ
Финансиране на музея
Чл. 16. Музеят се финансира със средства
от държавния бюджет, като прилага системата на делегирания бюджет. Средствата от
държавния бюджет се определят на база на
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стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет, и включват:
1. субси д и я, оп ределена на базата на
стандарти за финансиране, одобрени от Министерския съвет;
2. допълващи стандарти;
3. установеното в края на предходната
година превишение на постъпленията над
плащанията на музея;
4. реализираните собствени приходи на
музея;
5. средствата по други програми и проекти,
бенефициент по които е музеят;
6. средствата за реализиране на творчески
програми и проекти, финансирани от Министерството на културата на конкурсен принцип;
7. средствата, предоставени от общини по
сключени договори.
Раздел ІV
Организация на работата в музея
Чл. 17. (1) Музеят осигурява дни и часове
за посещение, съобразени със свободното
време на различните видове и категории
посетители, и ги обявява на входа на музея
и на интернет страницата си.
(2) Музеят осигурява подходящи условия
за достъп до музейните експозиции на хора
с увреждания.
Чл. 18. (1) За индивидуално или групово
посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.
(2) Цените на входните билети са определени със заповед на директора съгласувано
с Министерството на културата.
(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора
на музея.
(4) Деца, учащи се и хора с увреждания
заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно
заповедта по ал. 2.
(5) Входните билети, платени в брой, са
придружени от фискална касова бележка
от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност
(ИАСУТД) съгласно Наредба № Н-18 от 2006 г.
за регистриране и отчитане на продажби в
търговските обекти чрез фискални устройства
(ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
Чл. 19. (1) Работното време на служителите
в музея се определя със заповед на директора.
(2) Работното време на служителите на
експозициите на музея се определя със заповед на директора.
Чл. 20. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жен и я сл у ж и т ел и т е
могат да бъдат награждавани от директора с
парични или предметни награди. Стойността
на паричната или предметната награда не
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може да надвишава размера на основната
заплата на служителя.
(2) Средствата по ал. 1 са в рамките на
утвърдените средства за персонал за съответната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 29, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство.
Министър:
Вежди Рашидов
3668

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване
на теренни археологически проучвания (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от
2012 г.; изм., бр. 101 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 17а ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
„Чл. 17а. (1) Заявление за издаване на:
1. разрешение за редовно или международно теренно археологическо проучване се
подава чрез председателя на Съвета за теренни проучвания до министъра на културата,
като заявленията за редовни проучвания се
подават до 30 април на съответната календарна година;
2. разрешение за спасително теренно археологическо проучване се подава до председателя на Съвета за теренни проучвания.
(2) Към заявленията се прилагат документите, посочени в чл. 151 ЗКН, като в случай,
че лицето не е вписано в регистъра по чл. 150,
ал. 2 ЗКН, със заявлението се прави искане
за вписване.
(3) Заявленията по ал. 1 се подават писмено или по електронен път. В случаите,
когато заявлението се подава по електронен
път, се спазват изискванията на Закона за
електронния документ и електронния подпис,
а документите се прилагат във вид на сканирани копия, подписани с електронен подпис.“
§ 2. Член 17б се изменя така:
„Чл. 17б. (1) Заявленията по чл. 17а, ал. 1,
т. 1 заедно с приложените към тях документи
се разглеждат от Съвета за теренни проучвания в едномесечен срок. Съветът за теренни
проучвания разглежда заявления само на лица,
вписани в регистъра по чл. 150, ал. 2 ЗКН.
(2) В 7-дневен срок след провеждане на заседанието председателят на Съвета за теренни
проучвания изпраща заявленията по чл. 17,
ал. 1, т. 1 заедно с приложените документи
и решението на съвета до Министерството
на културата.
(3) Ра зрешен ие т о за редовно т ерен но
археологическо проучване се издава от министъра на културата или оправомощено от
него длъжностно лице в 14-дневен срок от
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постъпване на документите в Министерството
на културата.
(4) Председателят на Съвета за теренни
проучвания издава разрешение за спасително
археологическо проучване в 14-дневен срок
от постъпване на заявлението. Председателят
на Съвета за теренни проучвания разглежда
заявления само на лица, вписани в регистъра
по чл. 150, ал. 2 ЗКН.“
§ 3. Създават се чл. 17в и 17г:
„Чл. 17в. (1) Министерството на културата
води регистър на лицата, които отговарят
на изискванията на чл. 150, ал. 1, т. 1 и 2
ЗКН. В регистъра се вписват и лица, които
отговорят на условията на § 29 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за културното наследство (ДВ, бр. 16 от 2016 г.).
(2) За вписване в регистъра се подава
заявление по образец съгласно приложение
№ 1. Заявлението съдържа:
1. трите имена;
2. адрес, телефон или факс, електронен
адрес.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
2. копие на документ за притежавана научна
степен или заемана академична длъжност;
3. документи, доказващи 10 години професионален опит като археолог.
(4) При установяване на нередности или
непълноти в подаденото заявление или в
приложените документи се дават указания
за тяхното отстраняване в 7-дневен срок от
постъпване на заявлението. Заявителят е
длъжен да отстрани нередностите в 3-дневен
срок от получаване на указанията.
(5) Заявлението по ал. 2 се разглежда в
14-дневен срок, като за вписването се издава
заповед от министъра на културата или оправомощено от него длъжностно лице.
(6) Министърът на културата или оправомощеното от него длъжностно лице отказва
вписване в регистъра, когато:
1. не са предоставени някои от необходимите документи по ал. 3, или
2. не са отстранени пропуските в подадените документи в срока по ал. 4.
(7) При промяна на заявени обстоятелства
вписаните лица са длъжни да уведомят Министерството на културата в 7-дневен срок
от настъпване на промяната.
(8) Отказът за вписване в регистъра по
ал. 6 не отменя правото за повторно кандидатстване по общия ред.
(9) Заличаване от регистъра се извършва
със заповед на министъра на културата или
оправомощеното от него лице в следните
случаи:
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1. по молба на вписаното лице;
2. при три нарушения, констатирани от
контролната теренна комисия към Съвета за
теренни проучвания по чл. 28, ал. 1, или при
влязло в сила наказателно постановление за
нарушения на ЗКН;
3. при влязла в сила присъда за престъпления против културните ценности;
4. при смърт на вписаното лице.
Чл. 17г. (1) Регистърът се води по образец
съгласно приложение № 2. В регистъра се
вписват:
1. пореден номер на вписването в регистъра;
2. номерът на заявлението за вписване;
3. трите имена;
4. образователно-квалификационна степен;
5. образователна и научна степен „доктор“,
научна степен „доктор на науките“ или академична длъжност;
6. години професионален опит като археолог;
7. заповед за вписване, за промяна на
вписани обстоятелства, за отказ от вписване
или за заличаване от регистъра.
(2) Вписванията се извършват в поредност
със съответен регистрационен номер, чиито
цифри в последователност посочват поредността на вписването за целия регистър.
(3) За всеки вписан в регистъра археолог се
съставя преписка, която съдържа най-малко
информацията по приложение № 3.
(4) Информацията от регистъра се съхранява на хартиен и електронен носител.
Информацията по ал. 1, т. 1 – 7 се публикува
на сайта на Министерството на културата.
(5) Със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместникминистър се определят длъжностните лица,
които извършват дейностите по вписване и
заличаване от регистъра.“
§ 4. В чл. 18, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „по чл. 17, ал. 1 и 3“ се
заменят с „редовни и международни теренни
археологически проучвания;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за спасителни археологически проучвания се създава и води в НАИМ при БАН;
за издадените разрешения НАИМ при БАН
уведомява Министерството на културата в
7-дневен срок от издаването им, като представя копия на разрешенията.“
§ 5. В § 1 на допълнителната разпоредба
се създава т. 4:
„4. „Професионален опит като археолог“
e времето, през което лицето е извършвало
дейности, свързани с археологическото културно наследство по трудов или граждански
договор кат о археолог и ли по сл у жебно
правоотношение като археолог. Стажът се
доказва с трудова, служебна, осигурителна
книжка или копия на граждански договори.“
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§ 6. Създава се ново приложение № 1 към чл. 17в, ал. 2:
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„Приложение № 1
към чл. 17в, ал. 2

ДО
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
Вх. № ................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .............................................................................................................................................................................
град/село ........................................................................................................................................ п.к. ...............
Адрес: улица ......................................................................................................................................... № .........,
телефон ............................, факс ...........................................................................................................................,
мобилен телефон ....................., e-mail ................................................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
С настоящото заявявам искането си за вписване в регистъра по чл. 150, ал. 2 ЗКН с образователноквалификационна степен магистър по специалност ....................................................................................,
притежавана научна степен/академична длъжност ...........................................
Притежавам две разрешения за теренно археологическо проучване № .… и № …. като ръководител.
Прилагам следните документи:
1. копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен;
2. копие на документ за придобита научна степен или за притежавана/заемана академична длъжност;
3. копие на документ за професионален опит.
ЗАЯВИТЕЛ: ..........................
Дата: .....................................

(подпис)

§ 7. Създава се ново приложение № 2 към чл. 17г, ал. 1:

“
„Приложение № 2
към чл. 17г, ал. 1

Регистър по чл. 150, ал. 2 от Закона за културното наследство
Поре- Номер на Трите Образо- Научна Акаде- Професионален опит за
Заповед за
ден № заявление имена вателно- степен мична лицата, кандидатстващи вписване/промяна
за ре- за регисквалифидлъж- на основание § 29 от прена вписани
гистъра трация
кационна
ност ходните и заключител- обстоятелства/
степен
ните разпоредби на ЗКН
заличаване
(ДВ, бр. 16 от 2016 г.)

§ 8. Създава се ново приложение № 3 към чл. 17г, ал. 3:

“
„Приложение № 3
към чл. 17г, ал. 3

1. Преписка вх. №
2. Трите имена на кандидата
3. Постоянен адрес
4. Предпочитан адрес за кореспонденция, тел., e-mail
5. Завършено висше образование
6. Научна степен и академична длъжност
7. № и дата на регистрация
8. Промени в регистрацията, № на заповед
9. Заличаване от регистъра
10. Отказ за вписване
11. Ново вписване по чл. 18а, ал. 8

“
§ 9. Досегашното приложение № 1 към чл. 34, ал. 1 става приложение № 5 към чл. 34, ал. 1.
§ 10. Досегашното приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 става приложение № 6 към чл. 37.
§ 11. Досегашното приложение № 3 към чл. 20, ал. 6 става приложение № 4 към чл. 20, ал. 6.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. (1) Заявления за редовни или международни теренни археологически проучвания,
подадени през 2016 г., се разглеждат, без да е
извършено вписване в регистъра по чл. 150,
ал. 2 ЗКН.
(2) Лицата, подали заявления по ал. 1, подават заявления за вписване в регистъра по
чл. 150, ал. 2 ЗКН до края на 2016 г.
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Вежди Рашидов
3736

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 5 от
2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37
от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г., бр. 18,
35, 51, 89 и 96 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 23
от 2013 г., бр. 22 от 2014 г., бр. 16, 31 и 38 от
2015 г. и бр. 16 от 2016 г.)
Параграф единствен. В преходните разпоредби се създава § 1д:
„§ 1д. През 2016 г.:
1. Срокът за подаване на заявления по чл. 4,
ал. 1 е до 31 май.
2. Срокът по чл. 11, ал. 1 за извършване
на промени в получилите УИН заявления и в
приложените документи, включително добавяне
на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените
схеми и/или мерки, е до 15 юни.“
Министър:
Десислава Танева
4122

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните
прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
(обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99
от 2012 г. и бр. 73 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 – 3 се отменят;
б) точка 7 се изменя така:
„7. документ за ползване на обекта, в който
се намира контролно-техническият пункт:
а) разрешение за ползване на строежа съгласно чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство
на територията, или
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б) удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа съгласно чл. 177, ал. 3 от Закона
за устройство на територията, или
в) разрешение за поставяне на обекта съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство
на територията с посочено предназначение,
от което е видно, че обектът може да бъде
използван за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност
на пътните превозни средства, или
г) разрешение за ползване на строеж, издадено по реда на Закона за териториално
и селищно устройство (отм., ДВ, бр. 1 от
2001 г.) – за имоти, въведени в експлоатация
преди влизането в сила на Закона за устройство
на територията, или
д) удостоверение съгласно § 16 от преходните разпоредби към Закона за устройство на
територията или § 127, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.;
доп., бр. 66 от 2013 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.).“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Документите по ал. 1, т. 7, букви „а“,
„б“, „г“ или „д“ се представят и за площадката за извършване на проверки на превозните
средства, превозващи опасни товари, към контролно-техническите пунктове от V категория.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „съответния областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ се заменят със „съответното
регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
§ 2. В чл. 30, ал. 1, т. 4 думата „дължим“
се заменя с „изискуем“.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 18, ал. 1 думите „НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ
„КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ“ се заменят
с „РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО
ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ В
ГР. ...........“.
§ 4. В приложение № 3а към чл. 24, ал. 4 думите „НАЧАЛНИКА НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ
„КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ – ДАИ“ се заменят
с „РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНОТО
ЗВЕНО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ В
ГР. .............“.
Допълнителна разпоредба
§ 5. Навсякъде в наредбата думите „Началникът“ и „началника“ се заменят съответно с
„Ръководителят“ и „ръководителя“, а думите
„съответния областен отдел“ се заменят със
„съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Производствата за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи
за проверка на техническата изправност на
пътните превозни средства, започнали преди
влизането в сила на тази наредба, се продъл-
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жават, след като се представят съответните
документи по чл. 18, ал. 1, т. 7.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 8. Наредбата е съгласувана с министъра
на вътрешните работи.
Министър:
Ивайло Московски
3878

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г., бр. 3 от
2008 г.; доп., бр. 5 и 30 от 2009 г.; изм., бр. 45,
92 и 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2010 г.;
доп., бр. 67 от 2010 г.; изм., бр. 6 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 30 от 2011 г.; изм., бр. 36 и 64
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 4 и
63 от 2013 г.; доп., бр. 30 и 52 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 100 от 2014 г.; изм., бр. 69 от 2015 г.;
изм. и доп., бр. 2 от 2016 г.)
Параграф единствен. В приложение № 10
към чл. 6, т. 29, чл. 8, т. 30 „Класификатор на
режимите и други направления и процедури
(клетка № 37)“, в т. 2 „Кодове във второ подразделение“, в таблица „Национални“ след ред
с код 096 се създава нов ред с нов код 097 със
следното описание:
„097 Износ на стоки, предназначени за
сондажни съоръжения, опериращи в изключителната икономическа зона на Република
България.“
Министър:
Владислав Горанов
4060

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10501
от 12 октомври 2015 г.

по административно дело № 15537 от 2014 г.
Върховният административен съд на Република България – осмо отделение, в съдебно заседание на шестнадесети септември две хиляди
и петнадесета година в състав: председател:
Емилия Миткова, членове: Петя Желева, Весела
Павлова, при секретар Антоанета Иванова и с
участието на прокурора Владимир Йорданов
изслуша докладваното от председателя Емилия
Миткова по адм. дело № 15537 от 2014 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Богомил Богомилов чрез пълномощника си адв. В. Дундов
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и Н. Дундов, срещу Постановление № 59 на
МС от 14.03.2014 г. за изменение на чл. 8, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС в редакцията
към ДВ, бр. 25 от 18.03.2014 г. (обн., ДВ, бр. 28
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32 и
75 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.) (Правилника).
Оспорващият твърди незаконосъобразност
на чл. 8, ал. 1 от Правилника (следи уточнение
в съдебно заседание от 20.05.2015 г.), поради
противоречие с чл. 56, ал. 1 и чл. 62 от Закона
за защита при бедствия (ЗЗБ) (ред., ДВ, бр. 53 от
27.06.2014 г.). Подробни съображения в подкрепа на твърденията и исканията са изложени в
жалбата и писмени бележки, в които се излагат
допълнителни доводи за противоречие с чл. 43,
ал. 3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ)
и липса на мотиви към проекта за изменение,
свързани с оспорената разпоредба. Претендира
се присъждане на разноски.
Ответникът – Министерски ят съвет на
Република България чрез процесуалния си
представител юрк. Георгиева, взема становище
за неоснователност на жалбата и моли да бъде
отхвърлена. Обосновава законосъобразност на
наредбата по подробни съображения в писмено
становище.
Представителят на Върховната административна прокуратура взема становище за допустимост и основателност на жалбата поради
допуснати процедурни нарушения и липса на
обосновка относно оспорената разпоредба.
Върховният административен съд, осмо
отделение, след като прецени доказателствата
по делото и доводите на страните, намира
следното:
Жалбата е процесуално допустима като подадена срещу нормативен административен акт
без ограничение във времето и при наличието
на пряк и непосредствен личен интерес.
Съгласно чл. 186, ал. 1 АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права,
свободи или законни интереси са засегнати
или могат да бъдат засегнати от него или за
които той поражда задължения. С оспорването
на Правилника са обосновани противоречия
с нормативни актове от по-висока степен и
същото е подадено от физическо лице, което
е от кръга на лицата с правен интерес, поради
което настоящият съдебен състав на Върховния административен съд намира жалбата за
процесуално допустима.
Съгласно чл. 142, ал. 1 АПК съответствието
на административния акт с материалния закон
се преценява към момента на издаването му,
като моментът на издаване на нормативния
административен акт представлява сложен фактически състав, в който освен всички действия
по неговото приемане се включва и обнародването му в „Държавен вестник“ и влизането му
в сила. Съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията
на Република България (Конституцията) всички нормативни актове се публикуват, което
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като принцип определ я обнародването в
„Държавен вестник“ като задължителен елемент от фактическия състав по издаване на
нормативния акт, включващ процедура по изготвяне на проект, оповестяване, съгласуване,
внасяне на предложение за приемане, вземане
на решение за приемане, удостоверяване на
съдържанието, обнародване и влизане в сила.
На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за
нормативните актове следва да се извърши по
реда на АПК преценка за съответствието на
оспорения нормативен акт с Конституцията
и с другите нормативни актове от по-висока
степен (закони), включително и Договора за
функциониране на Европейския съюз (ЕС)
и актовете, приети от институциите на ЕС,
ако е налице регламентация на същите отношения, които са предмет на оспорения акт.
По отношение основателността на жалбата:
Съгласно чл. 168, ал. 1 АПК, съдържащ
се в общите разпореди на дял трети от АПК
и приложим към настоящото производство,
съдът не се ограничава само с обсъждане на
основанията, посочени от оспорващия, а е длъжен въз основа на представените от страните
доказателства да провери законосъобразността
на оспорения административен акт на всички основания по чл. 146, а именно: липса на
компетентност, неспазване на установената
форма; наличието на съществено нарушение
на административнопроизводствени правила;
противоречие с материалноправни разпоредби; несъответствие с целта на закона.
Съгласно чл. 54, ал. 5 ЗЗБ Министерският
съвет приема Правилник за организацията
и дейността на Комисията, в който се определят и редът за заявяване на финансовите
средства и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране, поради което е
налице законова делегация на органа, издал
оспорения подзаконов нормативен акт.
От събраните по делото писмени доказателства, представляващи преписката по издаване
на оспорения акт, се установява, че проект
на Правилника и мотиви за издаването му са
публикувани на интернет страницата на МВР
на 2.12.2013 г. (л. 135) и е изпратен за обнародване в „Държавен вестник“ на 14.03.2014 г.
С протокол № 10 от 12.03.2014 г. (л. 20),
т. 23, е приет проектът на постановлението.
Преди приемане на проекта същият е съгласуван, видно от справка-таблица (л. 36 – 43), и
е прието становището на Министерството на
финансите, приложено на л. 45, за приемане
на нова редакция на чл. 8 от Правилника.
Промените са обосновани в справката с цел
хармонизиране със Закона за публичните
финанси (ЗПФ).
Видно от представения проект и мотиви
за издаване на проекта на ПМС, публикувани на страницата на МС (л. 139 – 143),
изменение на чл. 8 от постановлението не е
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предвидено. Липсват и мотиви в тази насока
съгласно приложените такива на чл. 143, в
които изменението е обосновано с необходимостта от структурна промяна в състава
на Комисията, регламентиране реда за компенсацията на лицата по чл. 34, ал. 4 ЗЗБ и
реда за установяване на дължимата възстановителна помощ. В публикуваните 6 точки
от мотивите липсва обосновка от изменение
на посочената разпоредба, предвид настъпили
промени в ЗПФ.
В представената на л. 34 финансова обосновка относно проекта за изменение и допълнение на Правилника също не са изложени
мотиви досежно предвиденото изменение на
чл. 8 от същия.
Разпоредбата на чл. 77 АПК предвижда
общо изискването за обсъждане на проекта
на нормативен административен акт с представени становища, предложения и възражения, което намира конкретно изражение
както в разпоредбата на чл. 26 от Закона за
нормативните актове (ЗНА), така и в чл. 2,
ал. 7 от Закона за администрацията (ЗА),
според който органите на държавната власт
координират дейността си за осъществяване
на единна държавна политика и извършват
консултации със социални партньори, с представители на частния сектор и с представители
на гражданското общество.
Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето
на проект на нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет
страницата на съответната институция заедно
с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко
14-дневен срок за предложения и становища
по проекта. В случая по отношение на приетия проект на постановлението това законово
изискване не е спазено – публикуван е само
проектът на постановлението, в което изменение на чл. 8 не е предвидено, поради което
липсват и мотиви, съответно доклад, за това
изменение. На заинтересованите лица не е
предоставен 14-дневен срок за предложения
и становища по проекта, който е изпратен за
обнародване в „Държавен вестник“ и който
предвижда изменение на чл. 8 от Правилника.
По преписката не се съдържат данни за
намерение на издателя на акта да публикува
новия проект на изменението на Правилника
след неговото съгласуване по реда на чл. 32
УПМСНА, който съдържа изцяло нов ред за
предоставяне на средства за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия, а именно с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на
вътрешните работи, което отразява категоричната липса на намерение за съобразяване
с евентуално постъпили предложения и становища за проекта. Действително съгласно
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чл. 13, ал. 2 от Указа за прилагане на Закона
за нормативните актове (УПЗНА) съобразно
характера и обсега на предложените изменения
могат да се изготвят и обсъждат и следващи
варианти на проекта, но предвид установената
първоначална липса на проект за изменение
на чл. 8 и мотиви за това изменение, следва
да се приеме, че в случая, с оглед характера
и обсега на предложените изменения (нови
по своя та същ ност), е следва ло вт ори я т
вариант на проекта за изменение да бъде
подложен на обсъждане по реда на чл. 26,
ал. 2 ЗНА. Неспазването на чл. 77 АПК и
чл. 26, ал. 2 ЗНА представлява нарушение на
императивните правни норми, съдържащи се
в нормативен акт с по-висока степен според
правилото на чл. 142, ал. 1 АПК и чл. 15 ЗНА.
Изпълнението на чл. 26, ал. 2 ЗНА представлява задължително условие като част от
административнопроизводствените правила,
поради което при неспазването му, какъвто е
настоящият случай досежно оспорената разпоредба, представлява съществено нарушение
по издаване на подзаконовия нормативен акт
и е самостоятелно основание за отмяна на
чл. 8, ал. 1 от Правилника.
Дори да се приеме, че посоченото нарушение не е от категорията на съществените,
предвид факта, че първоначалният проект,
преди неговото обсъждане по реда на чл. 32
УПМСНА, е публикуван на интернет страницата на съответната институция заедно с
мотивите, съответно доклада, то обжалваната
разпоредба противоречи на разпоредбата на
чл. 56, ал. 1, изр. първо от ЗЗБ и чл. 62 от
същия закон.
Съгласно процесната разпоредба на чл. 8,
ал. 1 (изм., ДВ, бр. 32 от 2012 г., бр. 25 от
2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) решенията на
комисията, с които се предоставят средства
от държавния бюджет за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия, се одобряват с акт на Министерския съвет по предложение на министъра
на вътрешните работи.
Съгласно чл. 8, ал. 1 (изм., ДВ, бр. 32
от 2012 г. – редакцията преди нейното изменение) решенията на комисията, с които
се предоставят средства от републиканския
бюджет за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия, се
изпращат на Министерството на финансите,
на Сметната палата, както и на съответния
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити за организиране на тяхното изпълнение.
Протоколите и решенията се публикуват на
електронната страница на ГДПБЗН – МВР.
Съгласно чл. 56, ал. 1, изр. първо от ЗЗБ
(ред., ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Комисията приема
решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи
в частта за предотвратяване, овладяване и
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преодоляване на последиците от бедствия и
контролира целевото им разходване. В чл. 62
от същия закон са посочени правомощията
на Министерския съвет като орган по защита
при бедствия, между които по т. 4 е правомощието да въвежда национална система за
ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и определя с наредба
условията и реда за функционирането є по
предложение на министъра на вътрешните
работи. От анализа на посочените разпоредби
не може да се изведе правомощие на МС да
одобрява с акт решението на Комисията, и то
по предложение на министъра на вътрешните работи, както е предвидено в оспорената
разпоредба на чл. 8, ал. 1 от Правилника.
Съгласно чл. 62 ЗЗБ МС следва да формира
държавната политика в областта на защита
от бедствия, а Комисията да изпълнява същата посредством издадени от нея актове,
насочени към предотвратяване, овладяване
и преодоляване на последиците от бедствия.
Досежно последното правомощие на Комисията разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от закона е
ясна и недвусмислена и незаконосъобразно е
допълнена с акт от по-нисък ранг, с който се
изземват правомощията на същата, предоставени по силата на закона, чрез последващо
одобряване, и то по предложение на друг
орган – министъра на вътрешните работи.
Въпреки че както в предложението на
министъра на финансите, така и от справката таблица за съгласуване на проекта не
се установява с кои разпоредби на Закона
за публичните финанси (ЗПФ) е съобразено оспореното изменение на чл. 8, ал. 1 от
Правилника, настоящият състав намира за
неоснователно становище на процесуалния
представител на ответника, изложено в писмените бележки, за съответствие на оспорената
разпоредба с разпоредбите на чл. 42, ал. 3 и
чл. 43, ал. 3 ЗПФ, тъй като в ЗЗБ, въз основа
на който е издаден оспореният Правилник,
не предвижда изискване за одобряване на решението на Комисията от МС. Действително
съгласно чл. 42, ал. 3 ЗПФ част от държавния
бюджет са и резервите за непредвидени и/
или неотложни разходи по централния бюджет, а съгласно чл. 43, ал. 3 ЗПФ резервът
за непредвидени и/или неотложни разходи
по централния бюджет се разходва въз основа на акт на МС, но вложеният смисъл от
законодателя при определяне правомощието
на Комисията в чл. 56, ал. 1 ЗЗБ е вземане
на решение за предоставяне на средства от
резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия, а
не за разходване на средства. В предвиденото
изменение на чл. 8, ал. 1 е посочено, че МС
одобрява с акт решението на Комисията, с
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което се предоставят средства, по предложение
на министъра на вътрешните работи, т.е. не
се издава акт за разходване.
С оглед на изложеното настоящият състав
намира, че обжалваната разпоредба на чл. 8,
ал. 1 от Правилника като незаконосъобразна
следва да бъде отменена.
При този изход на спора и изричната
претенци я на жа лбоподател я ответникът
следва да заплати направени разноск и в
размер 3030 лв. (адвокатско възнаграждение
и държавни такси). Направеното възражение
от процесуалния представител на ответника
за прекомерност на направените разноски за
адвокатско възнаграждение е неоснователно,
предвид характера и вида на производството.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, осмо отделение,
РЕШИ:
Отменя по жалбата на Богомил Сашов
Богомилов чрез пълномощника си адв. В.
Дундов и Н. Дундов Постановление № 59 на
МС от 14.03.2014 г. за изменение на чл. 8, ал. 1
от Правилника за организацията и дейността
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС в редакцията
към ДВ, бр. 25 от 18.03.2014 г. (обн., ДВ, бр. 28
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32
и 75 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.).
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на Богомил Сашов Богомилов, с. Дивотино, сумата 3030 лв. разноски
по делото за първа инстанция.
Решението може да бъде обжалвано пред
петчленен състав на Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните.
Председател:
Георги Колев
3850

РЕШЕНИЕ № 5493
от 10 май 2016 г.

по административно дело № 12682 от 2015 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на трети декември
две хиляди и петнадесета година в състав:
председател: Ваня Пунева, членове: Искра
Александрова, Светлана Борисова, Пламен
Петрунов, Албена Радославова, при секретар
Мария Попинска и с участието на прокурора
Симона Попова изслуша докладваното от
съдията Искра Александрова по адм. дело
№ 12682 от 2015 г.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на
Министерския съвет на Република България
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против Решение № 10501 от 12.10.2015 г.,
постановено по адм. д. № 15537 от 2014 г. на
Върховния административен съд.
В касационната жалба се поддържа недопустимост на съдебното решение, както и
неправилност поради нарушение на материалния закон и необоснованост. От обстоятелствената част на касационната жалба следва,
че се поддържа като касационно основание и
нарушение на съдопроизводствените правила.
Доводите на касатора за недопустимост на
решението са, че с него е отменено цялото
Постановление № 59 на МС от 14.03.2014 г.,
а не само обжалваният текст на чл. 8, ал. 1
от него.
Наведените доводи за неправилност на
решението са, че съдът не е изложил мотиви
дали нарушението на чл. 26, ал. 2 от Закона
за нормативните актове (ЗНА) е съществено нарушение на процедурата. Касаторът
поддържа, че съдът неправилно е смесил в
преценката си производството по изготвяне
на проект за нормативен акт и производство по приемане на нормативен акт, които
производства се осъществяват по различни
процесуални правила от различни органи.
Според касатора е необоснован изводът на
съда за липса на мотиви за изменението на
чл. 8 от Правилника. Касаторът счита, че
съдът е направил неправилно тълкуване на
съответните норми от Закона за защита при
бедствия (ЗЗБ) и Закона за публичните финанси (ЗПФ). Иска се отмяна на съдебното
решение и отхвърляне на жалбата.
Ответникът – Богомил Сашов Богомилов
чрез процесуалния си представител, оспорва
жалбата по съображения в писмен отговор,
поддържани и в съдебно заседание.
Върховната административна прокуратура чрез участващия по делото прокурор
изразява становище за неоснователност на
касационната жалба.
Върховният административен съд в настоящия съдебен състав преценява касационната
жалба като допустима, тъй като е подадена от
страна в съдебния спор в рамките на законоустановения срок за касационно обжалване.
По основателността є приема следното:
Предмет на контрол за законосъобразност пред тричленния съдебен състав е била
разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Правилника
за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към МС в редакцията є към
ДВ, бр. 25 от 18.03.2014 г. (обн., ДВ, бр. 28
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г., бр. 32
и 75 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.), наричан
за краткост по-долу „Правилника“.
Съдът е преценил атакуваната разпоредба
като незаконосъобразна. Съображенията на
съда се свеждат до следното: Съдът е установил, че проект на Правилника и мотиви за
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издаването му са публикувани на интернет
страницата на МВР на 2.12.2013 г., в който
проект не е предвидено изменение на чл. 8
от него. Установил е, че липсвали и мотиви
за издаване на проекта на ПМС, публикувани
на страницата на МС, каквито липсвали и в
представената финансова обосновка относно
проекта. Съдът е посочил, че в хода на съгласувателната процедура е прието становището
на Министерството на финансите за приемане
на нова редакция на чл. 8 от правилника,
в което становище е посочено, че целта на
промените е хармонизиране със Закона за
публичните финанси. Съдът е установил, че
след като предложението на Министерството
на финансите е прието, проектът за промяната
на чл. 8 от Правилника не е публикуван на
интернет страницата на Министерството на
вътрешните работи заедно с мотиви, съответно доклад, като по този начин заинтересованите лица са лишени от възможността
за даване на предложения и становища по
проекта за изменение на чл. 8 от Правилника. Въз основа на установеното, съдът е
формирал извода, че съобразно характера и
обсега на предложените изменения (нови по
своята същност) е следвало вторият вариант
на проекта за изменение на Правилника да
бъде подложен на обсъждане по реда на чл. 26,
ал. 2 ЗНА. Съдът е формирал извод, че неспазването на посочената разпоредба, както
и на чл. 77 АПК представлява неспазване на
императивни правни норми, съдържащи се в
нормативен акт от по-висока степен, което
е съществено нарушение на процедурата по
издаване на подзаконовия нормативен акт и
самостоятелно основание за отмяна на чл. 8,
ал. 1 от Правилника.
Съдът е приел също така, че обжалваната разпоредба противоречи на чл. 56, ал. 1,
изр. първо от ЗЗБ и чл. 62 от същия закон,
посочвайки, че разпоредбата на чл. 56, ал. 1
ЗЗБ, оправомощаваща Комисията да приема
решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи
в частта за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия,
е ясна и незаконосъобразно е допълнена с
акт от по-нисък ранг, с който се изземват
правомощията на същата.
Съдът е установил, че в предложението на
министъра на финансите липсва посочване
с кои разпоредби на Закона за публичните
финанси е съобразено оспореното изменение
на чл. 8, ал. 1 от Правилника.
Съд ът не е въ зп риел становищет о на
ответника за съответствието на оспорената
разпоредба с чл. 42, ал. 3 и чл. 43, ал. 3 ЗПФ,
тъй като ЗЗБ, въз основа на който е издаден оспореният Правилник, не предвижда
изискване за одобряване на решението на
Комисията от МС. Също така съдът е приел,
че разходването на средства от резерва въз
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основа на акт на МС на основание чл. 43,
ал. 3 ЗПФ е различно от предоставянето на
средства от Комисията съобразно чл. 56,
ал. 1 ЗЗБ.
Настоящият съдебен състав на касационната инстанция преценява обжалваното
решение като валидно, допустимо и правилно.
Неоснователно е възражението на касатора
за недопустимост на обжалваното решение.
От диспозитива на решението става ясна волята на съда за отмяна на постановлението
единствено и само в частта за изменението на
чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към МС в
редакцията є към ДВ, бр. 25 от 18.03.2014 г.
Настоящият съдебен състав на касационната инстанция преценява обжалваното
решение по същество като правилно.
Основателно е прието от съда, че при изменението на чл. 8, ал. 1 от Правилника са
допуснати нарушения на процедурата, които
са съществени. От данните в преписката се
установява, че проектът за изменение и допълнение на Правилника в първоначалната
му редакция не е предвиждал промяна в
разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Правилника.
До изменението на този член се е стигнало в резултат на допълнително направено
предложение от министъра на финансите.
Не се спори, че възприетото предложение на
министъра на финансите не е допълнително
съгласувано, нито е публикувано на интернет
страницата на Министерството на вътрешните
работи. При тези данни първоинстанционният
съд правилно е преценил, че са нарушени
разпоредбите на чл. 77 АПК, чл. 26, ал. 2
ЗНА, както и чл. 32 УПМСНА. Нарушението
е съществено, тъй като е довело до незачитане на основни принципи – на откритост и
съгласуваност, визирани в чл. 26, ал. 1 ЗНА.
Проектът за изменението на чл. 8, ал. 1
от Правилника противоречи и на принципа
за обоснованост. В писмото на министъра на
финансите с изх. № 04-04-394 от 13.01.2014 г.
до Цветелин Йовчев, заместник министърп редседат ел и м и н ис т ър на вът реш н и т е
работи, не са посочени конкретните разпоредби от Закона за публичните финанси, с
хармонизирането на които е предложената
нова редакция на чл. 8 от Правилника.
В т. 2 от доклада на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи до МС на Република България
е посочено, че на основание чл. 43, ал. 3
ЗПФ средствата от държавния бюджет за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия се отпускат от
Комисията след одобряване от Министерския съвет. Това изречение от доклада не
може да се възприеме като обосноваващо
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п ред ложено т о изменен ие на ч л. 8, а л. 1
от Правилника, тъй като, на първо място,
то не сочи ясно към кое от предложените
изменения на Правилника се отнася, а, от
друга страна, от него не става ясна волята
на изготвилия проекта за изменението на
чл. 8 от Правилника. Съгласно чл. 28, ал. 2
ЗНА мотивите, съответно докладът, следва да съдържат определени предпоставки,
изброени в 5 точки. Точка 2 регламентира
целите, които се поставят. От доклада на
министъра на вътрешните работи не става
ясна целта на предложеното изменение на
чл. 8, ал. 1 от Правилника, и по-конкретно,
дали целта е одобряването от МС да има
отношение към решението на Комисията за
предоставянето на средства и в този смисъл
да е завършващият акт на процедурата по
вземане на решение за предоставянето им,
или целта е одобряването от МС да е във
връзка с изпълнението на вече взетото решение от Комисията за предоставянето на
тези средства.
Целта на Закона за защита при бедствия
е посочена в неговия чл. 1 и тя е да уреди
осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната
среда и имуществото при бедствия. Формите
на защита при бедствия са посочени в чл. 5
от закона, като една от тях е „подпомагане и възстановяване“, за изпълнението на
която със закона е предвидено създаването
на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет, наричана „Комисията“ (чл. 54, ал. 1
ЗЗБ). Разпоредбата на чл. 56 ЗЗБ също така
регламентира правомощия на Комисията.
Съгласно тази разпоредба в редакцията є към
датата, на която влиза в сила атакуваното
изменение на чл. 8, ал. 1 от Правилника,
Комисията взема решение за отпускане на
целевите средства от републиканския бюджет
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира
целевото им разходване.
Доп и рат ел ната на За кона за за щ и та
п ри бедст ви я със Закона за п убли чни т е
финанси е обстоятелството, че решенията
на Комисията по чл. 56, ал. 1 ЗЗБ касаят
пряко средства от държавния бюджет, част
от който е централният бюджет, по който е
предвиден резервът за непредвидени и/или
неотложни разходи. Съгласно чл. 43, ал. 3
ЗПФ този резерв се разходва въз основа на
акт на Министерския съвет.
Разпоредбата на чл. 56, ал. 1 от Закона
за защита при бедствия е изменена в ДВ,
бр. 53 от 27.06.2014 г. (след малко повече от
три месеца след атакуваното изменение на
чл. 8, ал. 1 от Правилника) и е придобила
следната редакция: „Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва
за непредвидени и/или неотложни разходи
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в частта за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия и
контролира целевото им разходване…“
Към датата на подаване на жалбата до
съда съобразно чл. 56, ал. 1 ЗЗБ предоставянето на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за
предотвратяване, овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия се извършва с
решение на Комисията, а съобразно чл. 43,
ал. 3 ЗПФ резервът за непредвидени и/или
неотложни разходи по централния бюджет
се разходва въз основа на акт на МС.
В случай че целта на атакуваното изменение на чл. 8, ал. 1 от Правилника е
била решенията на Комисията, с които се
предоставят средства от държавния бюджет
за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, да не са
окончателни, а да подлежат на последващо
одобряване от МС, който акт да е окончателният, то незаконосъобразно е изменен
единствено и само Правилникът, тъй като
изменената разпоредба на чл. 8, ал. 1 от него
противоречи на чл. 56, ал. 1 ЗЗБ, в който
въпреки изменението му законодателят не е
предвидил решението на Комисията за предоставяне на средства от държавния бюджет да
се одобрява с акт на Министерския съвет. В
този смисъл първоинстанционният съд основателно е приел, че обжалваното изменение
на чл. 8, ал. 1 от Правилника противоречи
на разпоредбата на чл. 56, ал. 1 ЗЗБ.
При непроменената редакция на чл. 56,
ал. 1 ЗЗБ логичен би бил и изводът, че целта
на органа, изготвил проекта за изменението
на чл. 8, ал. 1 от Правилника, е била актът
на одобрение от Министерск и я съвет да
има отношение към вече взетите и влезли в
сила решения на Комисията за предоставяне
на средства от държавния бюджет, т.е. към
тяхното изпълнение, като по този начин се
осигури съответствието с чл. 43, ал. 3 ЗПФ. В
случай че целта е била тази, то атакуваното
изменение не отговаря на чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове, и по-конкретно
на изискването за ясна норма.
По тези съображения настоящият касационен състав на Върховния административен
съд преценява обжалваното решение като
правилно, поради което следва да го потвърди.
Воден от горното и на основание чл. 221,
ал. 2 АПК, Върховният административен съд
РЕШИ:
О с т а в я в с и л а Ре ш е н и е № 10 5 01 о т
12.10.2015 г., постановено по адм. д. № 15537
от 2014 г. на Върховния административен съд.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
3851
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РЕШЕНИЕ № 5536
от 10 май 2016 г.
по административно дело № 8986 от 2015 г.
Върховн и я т а д м и н ис т рат и в ен с ъ д н а
Реп у бл и к а Бъ л г ари я, пе т ч ленен с ъ с т а в,
I колегия, в съдебно заседание на седми
април две хиляди и шестнадесета година в
състав: председател: Панайот Генков, и членове: Галина Христова, Жанета Петрова, Албена Радославова, Румяна Лилова, при секретар Мария Попинска и с у частието на
прокурора Георги Камбуров изслуша докладваното от съдията Галина Христова адм.
дело № 8986 от 2015 г.
Производст во е по ч л. 176 А ПК и по
чл. 248, ал. 1 ГПК.
Образувано е по:
1. Молба на сдружение „Помощ за животните – Дара“ и фондаци я „За правата
на животните в България“, представлявани
от адвокатско дружество „Груйкин и съдружници“ чрез пълномощника адв. Георги
Иванов, за допълване на съдебно Решение
№ 12637 от 25.11.2015 г., постановено по адм.
дело № 8986 от 2015 г. от петчленен състав
на Върховния административен съд, първа
колегия, с искане съдът да се произнесе и по
обжалвания текст на § 52, ал. 1, т. 1 ПЗР на
Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията
към обекти, в които се отглеждат, развъждат
и/или предлагат домашни любимци с цел
търговия, към пансиони и приюти за животни.
2. Молба на фондаци я „Добро сърце“,
сдружение „Помощ за животните – Дара“
и фондация „За правата на животните в
България“, представлявани от адвокатско
дружество „Груйкин и съдружници“ чрез
пълномощника адв. Георги Иванов, за изменение на Решение № 12637 от 25.11.2015 г.,
постановено по адм. дело № 8986 от 2015 г.
от петчленен състав на Върховния административен съд, първа колегия, в частта за
разноските.
В п роведеното на 7.04.2016 г. от к ри то
съдебно заседание процесуалният представител на Министерството на земеделието и
храните – юрк. Хаджийска, излага становище
за неоснователност на исканията, тъй като в
частта относно § 52 не е налице обжалване,
а в частта за разноските съдът се е произнесъл съобразно представените от страната
доказат елс т ва. От ве т н и к ът – „Федера ц и я
грижи за бездомните кучета“ – София, не
взема становище.
Върховният административен съд, петчленен състав на първа колегия, преценявайки
направените искания и доказателствата по
делото, приема за установено следното:
Исканията са процесуално допустими като
подадени в законоустановения едномесечен
срок от постановяване на съдебното решение и от надлежно представлявани страни.
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По същество искането с правно основание
чл. 176, ал. 1 АПК е основателно по следните
съображения:
Производството пред касационната инстанция е образувано:
1. По касационна жа лба на фондаци я
„Добро сърце“ със седа лище и адрес на
управление София, представлявана от управи тел я Никола Стоев, срещ у Решение
№ 6686 от 8.06.2015 г., постановено по адм.
дело № 1265 от 2014 г. от тричленен състав
на Върховния административен съд, трето
отделение, в частта, с която е отхвърлено
оспорването на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 41 от 10.12.2008 г.
за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни
любимци с цел търговия, към пансиони и
приюти за животни с доводи за наличие
на отменителните основани я по чл. 209,
т. 3 АПК. По същество касаторът счита, че
неправилно съдът е отхвърлил твърдяното
противоречие на чл. 101, ал. 1, т. 2 от Наредба
№ 41 с текста на чл. 25 ЗВМД; на чл. 101,
ал. 1, т. 8 и чл. 105а – чл. 105б (с изключение
на отменените чл. 105а, ал. 2 и 3) с текста на
п. 1, т. 4 ЕКЗЖК; на чл. 101, ал. 3 с текста
на чл. 7, ал. 1 и ал. 2, т. 3 ЗЗЖ; на чл. 105
с текста на чл. 4, т. 1 и чл. 12 ЕКЗЖК, на
чл. 150, ал. 1, т. 2, букви „а“ и „б“ ЗВМД,
на чл. 34, ал. 1, т. 1 и чл. 46, ал. 4 ЗЗЖ; на
чл. 105а с текста на чл. 7, ал. 1 и ал. 2, т. 2
ЗЗЖ, чл. 151, т. 15 ЗВМД; на чл. 105б с текста
на п. 1, т. 4 ЕКЗЖК; на чл. 111 с текста на
чл. 7, ал. 1 и ал. 2, т. 2 ЗЗЖ и чл. 151, т. 9
ЗВМД, на чл. 107, ал. 2 с текста на п. 1, т. 4
ЕКЗЖК; на чл. 117 с текста на п. 1, т. 4
ЕКЗЖК и чл. 149, ал. 3 ЗВМД; на чл. 105а,
ал. 1 и чл. 105б с текста на чл. 120, ал. 5 на
самата Наредба № 41.
2. По касационната жалба на сдружение
„Помощ за животните – Дара“ и фондация
„За п ра вата на ж и во т н и т е в Бъ л гари я“,
представл явани от адвокатско дру жество
„Груйкин и съдружници“, срещу Решение
№ 6686 от 8.06.2015 г., постановено по адм.
дело № 1265 от 2014 г. от тричленен състав
на Върховния административен съд, трето
отделение, в частта, с която е отхвърлено
оспорването на Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 41 от 10.12.2008 г.
за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни
любимци с цел търговия, към пансиони и
приюти за животни с доводи за наличие на
отменителните основания по чл. 209, т. 3
АПК. Твърди се, че при издаване на оспорвания административен акт са допуснати
съществени нарушения на процесуалните
правила – чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 от
Закона за нормативните актове, които решаващият съд е констатирал, но противно
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на практиката на съда е приел за несъществени. Фактът, че административният орган
е публикувал текст на наредбата, който се
различава от този, подложен на обсъждане,
е довел до ограничаване на възможността
заинтересованите лица да участват пълноценно в процеса по приемането є.
3. По касационната жалба на юрк. Миглена Хаджийска в качеството є на пълномощник на минист ъра на земеделието и
храните срещу Решение № 6686 от 8.06.2015 г.,
постановено по адм. дело № 1265 от 2014 г.
от тричленен състав на Върховния административен съд, трето отделение, в частта, с
която са отменени текстовете на чл. 105а,
ал. 2 и 3 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 2008 г. с доводи
за неправилност и необоснованост.
С Решение № 12637 от 25.11.2015 г. от
петчленния състав на ВАС, първа колегия,
е отменено обжалваното Решение № 6686 от
8.06.2015 г., постановено по адм. дело № 1265
от 2014 г. от тричленен състав на Върховния
административен съд, трето отделение, в
отхвърлителната му част и вместо това е
постановено, че: отменя по жалбите на фондация „Добро сърце“, сдружение „Помощ за
животните – Дара“ и фондация „За правата
на животните в България“ чл. 101, ал. 1, т. 2
и 8; чл. 101, ал. 3, чл. 105, чл. 105а, ал. 1 и
4; чл. 105б; чл. 107, ал. 2, чл. 111 и чл. 117,
ал. 1 от Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията
към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с
цел търговия, към пансиони и приюти за
животни, обнародвана в ДВ, бр. 81 от 17
септември 2013 г.
Решение № 6686 от 8.06.2015 г., постановено по адм. дело № 1265/2014 г. от тричленен
състав на Върховния административен съд,
е оставено в сила в останалата му част, с
която са отменени чл. 105а, ал. 2 и 3 от
Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията
към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с
цел търговия, към пансиони и приюти за
животни, обнародвана в ДВ, бр. 81 от 17
септември 2013 г.
С обж а л ва но т о Решен ие № 6686 о т
8.06.2015 г., постановено по адм. дело № 1265
от 2014 г., тричленният състав на ВАС е:
Отменил чл. 105а, ал. 2 и 3 от Наредба
№ 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или
предлагат домашни любимци с цел търговия,
към пансиони и приюти за животни (ред.,
ДВ, бр. 81 от 17.09.2013 г.);
Отхвърлил е като неоснователно оспорването на чл. 101, ал. 1, т. 2 и 8 и ал. 3,
чл. 105, чл. 105а, ал. 1 и 4, чл. 105б, чл. 107,
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ал. 2, чл. 111, чл. 117, ал. 1 и § 52, ал. 1, т. 1
от Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията
към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с
цел търговия, към пансиони и приюти за
животни (ред., ДВ, бр. 81 от 17.09.2013 г.).;
Оставил е без разглеждане жалбата на
сдружение „Федерация грижа за бездомните
к у чета“, сдру жение „Помощ за ж ивотните – Дара“ и фондация „За правата на животните“ против § 52, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и § 53
от ПЗР на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат,
развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти
за животни (ред., ДВ, бр. 81 от 17.09.2013 г.)
и е прекратил производството в тази част.
Частна жалба срещу решението на съда с
характер на определение не е постъпвала.
Както се посочи по-горе, касационните жалби
са подадени срещу решението на първостепенния съд в отхвърлителната му част, т.е.
и в частта досежно § 52, ал. 1, т. 1 от ПЗР
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 41 от 2008 г., която разпоредба
съдът е пропуснал да посочи в диспозитива
на съдебния акт. Налице е непълнота на решението, тъй като липсва формирана воля на
съда в диспозитива на съдебния акт относно
част от спорното право.
Съгласно посочения текст „Приютите, регистрирани по реда на ЗВД преди влизането
в сила на тази наредба, следва да се приведат
в съответствие с изискванията на чл. 105
до 31.12.2017 г.“. За да отмени обжалваното
Решение № 6686 от 8.06.2015 г., постановено
по адм. дело № 1265 от 2014 г. от тричленния
състав на Върховния административен съд,
трето отделение, настоящият състав прие, че
е налице нарушение на нормата на чл. 28,
ал. 2 ЗНА. Съгласно правилото на чл. 28,
ал. 3 ЗНА проект на нормативен акт, към
който не са приложени мотиви, съответно
доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не
се обсъжда от компетентния орган. В случая
в доклада на зам.-министъра на земеделието
и храните и мотивите към него най-общо
е посочено, че „ще се намалят общинските
бюджетни средства, предназначени за изграждане на приюти, без това да даде негативно отражение на хуманното отношение
към животните“, т.е. проектът няма да се
отрази на бюджета на министерството, но не
са посочени финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба. Не са отразени и очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
както и не е направен анализ за съответствие
с правото на Европейския съюз. Независимо че докладът не отговаря на законовите
изисквания и не е съобразен с указанията на
съда, дадени в мотивите към отменителното
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Решение № 13774 от 2.11.2012 г., постановено
по адм. дело № 8254 от 2012 г. на Върховния
административен съд, оспорваният понастоящем проект за нормативен акт е приет
от компетентния орган. Това нарушение се
преценява като самостоятелно основание за
незаконосъобразност на оспорената наредба,
вкл. в частта на § 52, ал. 1, т. 1 от нейните ПЗР.
Искането за допълване на решението в
частта за разноските е също основателно и
следва да бъде уважено.
До приключване на делото пред тричленния
състав на ВАС адв. Иванов, представляващ
адвокатско дружество „Груйкин и съдружници“,
в изпълнение на процедурата по чл. 80 ГПК и
в качеството си на пълномощник на жалбоподателите е представил списък на понесените
разноски в размер, както следва: за фондация
„Добро сърце“ – в размер 750 лв. (л. 168); за
фондация „За правата на животните в България“ – в размер 750 лв. (л. 173); за сдружение
„Федерация грижа за бездомните кучета“ – в
размер 10 лв. (л. 174), и за сдружение „Помощ за животните – Дара“ – в размер 10 лв.
(л. 175), заплатени въз основа на договори за
правна защита и съдействие от 18.12. (л. 169)
и 19.12.2013 г. (л. 165) с платежно нареждане
от 21.12. (л. 166); от 18.12.2013 г. и 15.01.2014 г.
(л. 170, 171); от 12.11.2013 г. (л. 20, 21).
Предвид изхода на правния спор, средствата, заплатени от жалбоподателите пред
първоинстанционния съд, следва да бъдат
възстановени от бюджета на органа, издал
оспорваната наредба.
В случая при постановяване на решението
си петчленният състав на ВАС се е произнесъл
само по искането на молителите за присъждане на понесените по делото разноски, като
е обосновал решението си за техния размер
с представения от процесуалния им представител на основание чл. 80 ГПК списък на
разноските – л. 125, л. 126 и л. 127 от делото.
Към общо присъдената сума 735 лв. следва
да бъдат добавени още 1520 лв., която сума
съдът е пропуснал да включи в диспозитива
на решението.
Водим от изложените съображения, Върховният административен съд, петчленен състав
на Първа колегия,
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РЕШИ:
Допълва Решение № 12637 от 25.11.2015 г.,
постановено по адм. дело № 8986 от 2015 г.
от петчленен състав на Върховния админ ис т рат и вен с ъд, п ърва колег и я, кат о в
диспозитива след „Отменя, по жалбите на
фондация „Добро сърце“, сдружение „Помощ
за животните – Дара“ и фондация „За правата
на животните в България“ чл. 101, ал. 1, т. 2
и т. 8; чл. 101, ал. 3, чл. 105, чл. 105а, ал. 1
и 4; чл. 105б; чл. 107, ал. 2, чл. 111 и чл. 117,
ал. 1“ се добави изразът „и § 52, ал. 1, т. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията
към обекти, в които се отглеждат, развъждат
и/или предлагат домашни любимци с цел
търговия, към пансиони и приюти за животни, обнародвана в ДВ, бр. 81 от 17 септември 2013 г.“.
Допълва Решение № 12637 от 25.11.2015 г.,
постановено по адм. дело № 8986 от 2015 г.
от петчленен състав на Върховния административен съд, първа колегия, като към
диспозитива се добави изразът:
„Осъжда Министерството на земеделието
и храните да заплати на фондация „Добро
сърце“ и на фондация „За правата на животните в България“, представлявани от адв.
Георги Иванов от а двокатско д ру жест во
„Груйкин и съдружници“ в качеството му
на пълномощник, разноски, направени в
първоинстанционното производство, в размер
по 750 лв. за всяка от фондациите.
Осъжда Министерството на земеделието
и храните да заплати на сдружение „Федерация грижа за бездомните кучета“ и на
сдружение „Помощ за животните – Дара“,
представлявани от адв. Георги Иванов от
адвокатско дружество „Груйкин и съдружници“ в качеството му на пълномощник,
разноски, направени в първоинстанционното
производство, в размер по 10 лв. за всяко от
сдруженията.“
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
3839
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ЗАПОВЕД № 651
от 16 май 2016 г.
На основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5
от 2008 г. за условията и реда за включване и
изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции във връзка с постъпили молби от Николай
Георгиев Гърнев и Милка Костадинова НачеваИванова за изключването им от утвърдения със
Заповед № 2032 от 20.11.2015 г. на председателя
на Върховния административен съд списък на
вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции разпореждам:
Изключвам от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции:
Николай Георгиев Гърнев с адрес: гр. София,
Полиг рафи я офис цент ър, бул. Цариг радско
шосе 47А, ет. 4, и
Милка Костадинова Начева-Иванова с адрес:
гр. София, Полиграфия офис център, бул. Цариградско шосе 47А, ет. 4.
На основание чл. 7, ал. 4 от Наредба № 5
от 2008 г. за условията и реда за включване и
изключване във/от списъка на вещите лица по
чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Върховния административен съд.
Председател:
Г. Колев
3972

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-35
от 26 април 2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на квартал Банево, гр. Бургас, община
Бургас, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.04.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
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
3879

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 47
от 3 декември 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при СО е постъпило заявление с вх. № ГР70-00-1099-[1] от 5.03.2015 г. от „Резиденшъл парк
Лозен“ – ЕООД, с което се иска поправка на
очевидна фактическа грешка в графичната част
на одобрения ПУП – ПРЗ за м. Орлова круша
в частта на кв. 64, в която е записано погрешно
„отреждане за УПИ І-96, 103 – „за жилищно строителство“, вместо „за УПИ I-96 – „за жилищно
строителство“. Приложено е пълномощно, извадка
от графичната част в частта на кв. 64 и Решение
№ 206 по протокол № 60 от 10.04.2014 г. на СОС.
При извършена служебна проверка се установява
от фактическа и правна страна следното:
С Решен ие № 206 по п ро т окол № 60 о т
10.04.2014 г. на СОС е одобрен проект за план за
регулация и застрояване на м. Орлова круша за
квартали 59, 60, 61, 62, 63, 64, план за улична регулация от о.т. 165д до о.т. 212, вертикална планировка и план-схеми на мрежите и съоръженията на
техническата инфраструктура в обхвата на проекта
за ПРЗ по реда и при условията на чл. 16 ЗУТ.
Съгласно приложените по преписката документи и мотивите към решението на СОС имотите – предмет на урегулиране по реда на чл. 16 ЗУТ,
са посочени в Таблицата с редукция на имотите:
44063.6213.10, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 58,
59, 60, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 3608.
За всеки от имотите в обхвата на плана е определен урегулиран поземлен имот, съобразен с
положението му в местността, но не и с точните
му кадастрални граници.
С протокол № ЕС-О-009 от 16.08.2013 г. на
ОЕСУТ са приети от комисията по чл. 210 ЗУТ
пазарните оценки за имотите преди и след урегулирането им, като съгласно Таблицата с редукция
на имотите и приетите оценки за имот с идентификатор 44063.6213.96 са образувани следните урегулирани поземлени имоти: в кв. 63: от УПИ I-VI, и
в кв. 64: от УПИ I-XXV, а за имот с идентификатор
44063.6213.103 са образувани следните урегулирани
поземлени имоти: в кв. 61: от УПИ IV-XXXVІІІ,
и в кв. 62: от УПИ ІІ-VIII.
В различие от Таблицата с редукция на имотите
и приетите оценки в графичната част на ПРЗ е
изписано в кв. 64 „УПИ І-96, 103 – „за жилищно
строителство“, вместо „УПИ І-96 – „за жилищно
строителство“.
Допуснатата очевидна фактическа грешка се
установява от Таблица с редукция на имотите;
таблица с площ на УПИ; оценителски доклад
с таблица № 2: Списък на оценяваните УПИ, и
таблица: Пазарна стойност на имотите; протокол
№ ЕС-О-009 от 16.08.2013 г. на ОЕСУТ, с който
са приети пазарните оценки за имотите преди и
след урегулирането им, както и от мотивите към
решението на СОС.
Гореописаната грешка не представлява такива
по чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ, тъй като поправката
є няма да се отрази върху предвижданията на
плана, с който на основание чл. 16 ЗУТ за всеки
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от имотите в обхвата му се определя урегулиран
поземлен имот, съобразен с положението му в
местността, но не и с точните му кадастрални
граници при отчитане на предвидения процент
редукция и със съответстващо на устройствената
зона по ОУП на СО застрояване.
Същата е очевидна (явна) фактическа грешка,
тъй като представлява несъответствие между
формираната действителна воля на решаващия в
даденото производство орган и нейното външно
изразяване в графичната част на административния
акт. Поправянето на грешката не се явява изменение на първоначалната воля на решаващия орган,
предвид същността на допуснатия порок. Чрез нея
само се премахва несъответствието между волята
и нейния външен израз.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Столичният общински
съвет реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в графичната част на план за регулация и
застрояване на м. Орлова круша, одобрен с Решение
№ 206 по протокол № 60 от 10.04.2014 г. на СОС, в
която навсякъде в кв. 64 следва да се чете: „УПИ
І-96 – „за жилищно строителство“, вместо „УПИ
I-96, 103 – „за жилищно строителство“.
Корекцията да се нанесе в графичните части
с виолетов цвят.
Това решение е неразделна част от Решение
№ 206 по протокол № 60 от 10.04.2014 г. на СОС.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3973
РЕШЕНИЕ № 212
от 17 март 2016 г.
Проектът за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Площад Възраждане – кв. 210,
210а, 211, 212, 245, 246, 247а, и ПУП за м. Зона Б-2-1,
кв. 248, 249, 250, 251, 252, 252а, цели урегулиране
на поземлените имоти с предвиждане на конкретно застрояване за тях, осигуряване на условия за
реализация на необходимите публични обекти
и елементите на техническата инфраструктура в
местността, поради което проектът е възложен по
реда на чл. 124, ал. 2 ЗУТ с писмо № ТП-92-00-8 от
2003 г. на главния архитект на СО и е изработен
със средства от общинския бюджет.
Проектът е обявен в ДВ, бр. 38 от 11.05.2004 г.
Разгледан е последователно с протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-136 от 16.10.2003 г., т. 18 и 19, № ЕС-Г-124
от 16.11.2004 г., т. 7 и 8, № ЕС-Г-71 от 30.05.2006 г.,
т. 8 и 9, и № ЕС-Г-40 от 27.04.2010 г., т. 36.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпила молба № САГ16-ГР00-853 от
9.02.2016 г. от собственика на урегулиран поземлен имот VI-6 за админ. сгр., кв. 210, с искане за
прекратяване на процедурата.
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Проектът за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Площад Възраждане – кв. 210,
210а, 211, 212, 245, 246, 247а, и ПУП за м. Зона
Б-2-1, кв. 248, 249, 250, 251, 252, 252а, е разгледан
от ОЕСУТ, като е взето решение по протокол
№ ЕС-Г-13 от 16.02.2016 г., т. 32, за изпращането
на административната преписка № ТП-92-00-8 от
2003 г. по компетентност на СОС за прекратяване
на производството по одобряване на проект за
ПУП за м. Площад Възраждане – кв. 210, 210а,
211, 212, 245, 246, 247а, и ПУП за м. Зона Б-2-1,
кв. 248, 249, 250, 251, 252, 252а.
На основание чл. 56, ал. 1 АПК административният орган прекратява производството по искане
на страната, по чиято инициатива то е започнало.
В настоящия случай административното производство по одобряването на проект за план за
регулация и застрояване на м. Площад Възраждане – кв. 210, 210а, 211, 212, 245, 246, 247а, и ПУП
за м. Зона Б-2-1, кв. 248, 249, 250, 251, 252, 252а,
е започнало служебно по възлагане на главния
архитект на Столична община.
Предвид изложеното е налице основанието по
чл. 56, ал. 1 АПК за прекратяване на админис
тративното производство по искане на страната,
по чиято инициатива то е започнало.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 56, ал. 1 АПК, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-13 от 16.02.2016 г.,
т. 32, Столичният общински съвет реши:
Прекратява административното производство по
одобряване на проект за ПУП – план за регулация
и застрояване на м. Площад Възраждане – кв. 210,
210а, 211, 212, 245, 246, 247а, и ПУП за м. Зона Б-2-1,
кв. 248, 249, 250, 251, 252, 252а, район „Възраждане“.
Настоящото решение е неразделна част от административни преписки № ТП-92-00-8 от 2003 г.
и № САГ16-ГР00-853 от 9.02.2016 г.
Всички последващи устройствени процедури
за имоти, попадащи в обхвата на м. Площад Възраждане – кв. 210, 210а, 211, 212, 245, 246, 247а, и
ПУП за м. Зона Б-2-1, кв. 248, 249, 250, 251, 252,
252а, район ,,Възраждане“, следва да се процедират
по реда на чл. 9, раздел III на ЗУЗСО.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица на основание чл. 56, ал. 3 АПК по реда на
чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да се обжалва пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от
съобщаването по реда на глава десета, раздел IV
от АПК.
Жалбите се подават в район „Възраждане“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, с цялата административна преписка от отдел
„Правен“ на НАГ – СО.
Председател:
Е. Герджиков
3644
РЕШЕНИЕ № 292
от 14 април 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО, е постъпило писмо вх. № ГАГ16ВК08-19 от 12.01.2016 г. от район „Студентски“ с
искане за указания относно процедура за прилагане
на ЧЗРКП за кв. 162, м. Студентски град, одобрен
с Решение № 95 по протокол № 24 от 30.03.2001 г.
на СОС.
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Искането е във връзка с образувана в район
„Студентски“ преписка по молба на „Петроком 97“ – ООД, чрез управители Драгомир Иванов
Ганчев и Петър Георгиев Маринов.
Към преписката са приложени нотариален акт
№ 53, т. 1, рег. № 370, дело № 79/1998 г., легитимиращ заявителите като собственици на ПИ 2085.
С молба № СО15-2600-9922 от 9.10.2015 г. заявителите са поискали започване на процедура по
прилагане на ЧЗРКП за кв. 162, м. Студентски
град, одобрен с Решение № 95 по протокол № 24
от 30.03.2001 г. на СОС, съгласно който имот пл.
№ 2085 – собственост на заявителите, попада в
УПИ I-2085 – „За бензиностанция“, кв. 162, м. Студентски град.
С Решен ие № 468 по п ро т окол № 70 о т
22.07.2010 г. на Столи чни я общинск и съвет
е одобрен план за регулация и застрояване
на м. Студентски град, район „Студентски“, в
граници: улица от о.т. 214 – о.т. 11 до о.т. 94б;
улица от о.т. 94б – о.т. 73ж – о.т. 658 – о.т. 653 –
о.т. 575 – о.т. 576а – о.т. 562 до о.т. 515; улица от о.т. 515 – о.т. 512 – о.т. 507 – о.т. 505а до
о.т. 465; улица от о.т. 465 – о.т. 405 – о.т. 13г –
о.т. 43а – о.т. 47а – о.т. 176 – о.т. 24б – о.т. 166а –
о.т. 172 – о.т. 171 – о.т. 63 – о.т. 26 до о.т. 214.
От одобрения план за регулация и застрояване са
изключени кварталите, за които има неприключили съдебни процедури, кварталите с прилагане
на чл. 16 ЗУТ и тези, за които не са представени
договори по чл. 15, ал. 3 или 5 или чл. 17, ал. 3
или 5 ЗУТ. Планът за застрояване, попадащ в
частта, изключена от плана за регулация, може да
се прилага след одобряване на план за регулация
по реда на чл. 15, ал. 3 или 5, съответно чл. 17,
ал. 3 и 5 ЗУТ.
С т. 6.53 от Решение № 468 по протокол № 70 от
22.07.2010 г. на СОС от плана за регулация в частта
на кв. 162, м. Студентски град, са изключени УПИ
I-2085, 1742, 1743, УПИ III-2320, УПИ IV-4058, УПИ
V-3473, УПИ VII-1502, 3285, УПИ VIII-3315, УПИ
ХII-2703 поради непредставяне на предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ, което прави
производството в тази му част недовършено.
Притежаваният от заявителите имот с пл.
№ 2085 е включен в състава на УПИ I-2085, 1742,
1743, кв. 162, за което собствениците декларират
изрично несъгласие за сключване на договори по
чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Към настоящия момент, повече от пет години
след одобряване на ПРЗ, няма данни някой от собствениците на имотите, попадащи в изключените
от Решение № 468 на СОС, т. 6.38, да е представил
договор по чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ.
Предвид горното и във връзка с липсата на съгласие за представяне на договори по чл. 15, ал. 3
и 5 ЗУТ процедурата по одобряване на плана не
може да бъде довършена в тази му част и следва
да бъде прекратена.
Административната преписка, разгледана от
ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-13 от
16.02.2016 г., т. 28, да се изпрати в СОС по компетентност за прекратяване на административното
производство по одобряване на ПУП – ПРЗ на
м. Студентски град, одобрен с Решение № 468
по протокол № 70 от 17.06.2010 г. на Столичния
общински съвет, в частта относно УПИ I-2085,
1742, 1743, УПИ III-2320, УПИ IV-4058, УПИ
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V-3473, УПИ VII-1502, 3285, УПИ VIII-3315, УПИ
XII-2703, кв. 162.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ, чл. 56, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-13 от 16.02.2016 г., т. 28, Столичният общински съвет реши:
Прекратява административното производство
по одобряване на ПУП – ПРЗ на м. Студентски
град, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70
от 17.06.2010 г. на Столичния общински съвет, в
частта относно УПИ I-2085, 1742, 1743, УПИ III2320, УПИ IV-4058, УПИ V-3473, УПИ VII-1502,
3285, УПИ VIII-3315, УПИ XII-2703, кв. 162.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 61 във връзка с чл. 56, ал. 3
АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
глава десета, раздел IV от АПК в 14-дневен срок
от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Студентски“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3747
РЕШЕНИЕ № 295
от 14 април 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
с вх. № ГР-94-И-36 от 15.07.2011 г. от Ивайло Михайлов Митев с искане за разрешаване изработване
на проект за ИПРЗ за нови УПИ III-4339.2508 и
УПИ XIX-4339.802, кв. 40а, м. кв. Овча купел. Към
заявлението са приложени: писмо с изх. № АБ94-00-268 от 27.06.2011 г. на район „Овча купел“, с
което главният архитект на района е дал съгласие за
придаване на част от имот – общинска собственост,
и достъп от нова задънена улица към проектния
УПИ XIX-4339.802; мотивирано предложение;
нотариален акт № 150, том IV, peг. № 8690, дело
№ 645/2010 г.; скица № 1516 от 1.02.2011 г. на АГКК;
скица № 9285 от 12.10.2010 г. на АГКК; задание.
Заявлението и мотивираното предложение са
разгледани от отделите и от ОЕСУТ. С протокол
№ ЕС-Г-85 от 25.10.2011 г., т. 9, ОЕСУТ е приел
мотивираното предложение и е предложено главният архитект на СО да издаде заповед за допускане на устройствена процедура при спазване на
задължителните предписания на отделите. Отдел
„Общ устройствен план“ е удостоверил, че имотите
попадат в урбанизирана територия в „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване
със специфични правила и нормативи на застрояване“ (Жм*) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО.
Със Заповед № РД-09-50-1382 от 4.11.2011 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването
на ПУП в териториален обхват – изменение на
план за регулация и застрояване на УПИ III за
ПИ № 2508 и № 802, кв. 40а, м. кв. Овча купел.
С писмо с изх. № ГР-94-И-36 от 8.11.2011 г. на
началник-отдел „Градоустройство“ горната заповед
е изпратена на кмета на район „Овча купел“ за
сведение и изпълнение.
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Със заявление с вх. № ГР-94-И-36/2011 г. от
5.09.2012 г. е внесен проект за одобряване. Обявен
е по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо с изх. № АБ-9400-268 от 4.12.2012 г.
кметът на район „Овча купел“ е удостоверил, че са
изпълнени процедурите по чл. 128 ЗУТ. В законния
срок за обжалване е постъпило становище от отдел
„Общинска собственост“ – район „Овча купел“.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 13.07.2012 г.; „Софийска
вода“ – АД, с № ТУ-1070 от 3.04.2012 г.; дирекция „Зелена система“ при СО с № 94-С-СП-2 от
23.01.2012 г.
Разгледан е от ОЕСУТ и с протокол № ЕС-Г-22
от 19.03.2013 г., т. 4, е взето следното решение: по
становище на отдел „Общинска собственост“ при
район „Овча купел“ – за собственика на УПИ XIX
следва да се приложи чл. 81, ал. 4 ЗУТ, изменен
от 2012 г.; приема проекта и след представяне на
договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ, в който да бъде включена и площта на тупика, обслужващ УПИ XIX,
го изпраща в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
Копие от протокола е изпратено на заявителя
с писмо с изх. № ГР-94-И-36/2011 от 25.03.2013 г.
В НАГ е постъпило писмо с изх. № СО94-И-471/5 от 2.06.2014 г. от директора на дирекция
„Общинска собственост“ при СО относно проекта
за ИПРЗ, което е изпратено за становище на кмета
на район „Овча купел“.
С писмо с изх. № АБ-94-00-268/8 от 28.07.2014 г.
кметът на район „Овча купел“ потвърждава съгласието си за прехвърляне правото на собственост
на част от ПИ с идентификатор 68134.4339.2508
на заявителя Ивайло М. Митев, дадено на фаза
мотивирано предложение с изх. № АБ-94-00-268
от 27.06.2011 г.
С писмо с изх. № ГР-94-И-36-/1/2011 г. от
10.03.2015 г. до директора на дирекция „ОС“ – СО,
и до заявителя началникът на отдел „Правен“ при
НАГ представя обосновка относно възможността за
сключване на договор по чл. 15, ал. 5 ЗУТ. Представен е предварителен договор № СО15-РД-561-198
от 27.07.2015 г. по чл. 15, ал. 5 ЗУТ.
Проектът и приложените документи са докладвани пред ОЕСУТ и са приети с решение по
протокол № ЕС-Г-94 от 22.12.2015 г., т. 3. Копие от
протокола е изпратено на заявителя с писмо с изх.
№ САГ16-ГР00-152/2011 от 8.01.2016 г.
Със заявление с вх. № САГ16-ГР00-152-/1/2011 г.
от 28.01.2016 г. заявителят е представил коригиран
проект за ИПРЗ. Корекциите са нанесени с виолетов цвят върху графичната част.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Допускането на изработване на проекта е със
Заповед № РД-09-50-1382 от 4.11.2011 г. на главния
архитект на Столична община, което е преди
влизане в сила на ЗИД на ЗУТ, обнародван в 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.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти, собственост
на физически и юридически лица по реда на ЗОС
(чл. 21, ал. 7 ЗОС).
Искането е направено от заинтересовани лица
по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а
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именно Ивайло Михайлов Митев, собственик на
УПИ XIX-1339.802, кв. 40а, м. Овча купел.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен с Решение № 111 по протокол № 32 от
10.12.2001 г. на СОС.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм*) и същевременно в територия с проблеми от
екологичен и геоложки характер, в която съгласно
приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 1, са изготвени специфични правила и нормативи. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на определените за
този обхват параметри със Заповед на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
№ РД-02-14-1531 от 10.12.2001 г., както следва: Пз до
20 %; Кинт. до 0,8; макс. височина на застрояване
до 8,5 м и мин. озеленяване = 60 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С проекта се предвижда ИПР на УПИ III-369
и създаване на нови УПИ III-4339.2508 и УПИ
XIX-4339.802, кв. 40а, м. кв. Овча купел, като не
се променя предназначението на новите УПИ за
жилищно строителство, и изменение на улична
регулация от о.т. 304г до о.т. 304д. С предвидената
в проекта улична регулация – нова задънена улица
от о.т. 304г до о.т. 304д, е решен достъпът до двата
УПИ III-4339.2508 и УПИ XIX-4339.802.
С изменение на плана за регулация се създават
УПИ, предназначени „за жилищно строителство“
на нови индивидуални жилищни сгради. Прилежащите площи са определени по правилата на
приложение № 1 към чл. 21 от Наредба № 7 от
2003 г. за ПНУОВТУЗ, като е отчетено съществуващото положение на терена.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № РД-18-15 от 17.03.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Планът за регулация
е изработен върху действаща кадастрална карта,
с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и
2 ЗУТ.
Предвид горното, е налице основанието за одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ – одобряване на кадастрална карта за територията, и по
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ – съгласие на собствениците
на имоти – предмет на плана.
С изменението на плана за застрояване в новите
УПИ III-4339.2508 и УПИ XIX-4339.802 е предвидено
ново, нискоетажно, свободностоящо застрояване
с жилищни сгради.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПЗ на основание чл. 134, ал. 2,
т. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
С проекта е доказано, че новопредвиденото
застрояване не води до надвишаване на параметрите на застрояване за устройствена зона „Жм*“,
с което е спазено изискването на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния между новопредвидените
и съществуващите сгради в контактните УПИ,
определени с Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ,
чл. 26 ЗУТ, както и изискванията за разстояния
до границите на УПИ по чл. 31, ал. 1, 2 и 5, чл. 35
ЗУТ и изискванията за разстояния през улица по
чл. 32, ал. 1 и 3 ЗУТ.
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Предвид горното, с плана за застрояване не се
допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Лицето (изход) към улица на УПИ III и XIX
е по улица-тупик с о.т. 304г до о.т. 304д, с което е
спазено изискването на чл. 14, ал. 4 ЗУТ.
Горното се доказва с проекта и представената
обяснителна записка към него.
Проектът е съгласуван с експлоатиращите
предприятия и е изпълнено изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
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 образец,
като е спазен чл. 124, ал. 7 ЗУТ, допуснато е изработването на проект за ПУП от компетентния за
това орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в допускането, проектът е съобщен на
всички заинтересовани лица, същият е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 135,
ал. 6, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 103, ал. 4, чл. 104, ал. 1,
изр. 2, чл. 22, ал. 6 и 7, чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 във
връзка с ал. 1, т. 1, чл. 26, чл. 31, ал. 1, 2 и 5, чл. 35,
чл. 32, ал. 1 и 3, чл. 14, ал. 4, чл. 108, ал. 5 ЗУТ,
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, Заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството № РД02-14-1531 от 10.12.2001 г. , приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-22
от 19.03.2013 г., т. 4, и № ЕС-Г-94 от 22.12.2015 г.,
т. 3, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. кв. Овча купел, кв. 40а, като от
УПИ III-369 се създават нови УПИ III-4339.2508 – „за
ж.с.“, и УПИ ХIХ-4339.802 – „за ж.с.“, изменя се
улица от о.т. 304б до о.т. 304в, създава се задънена
улица от о.т. 304г до о.т. 304д по кафявите и зелените
линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за застрояване на м. кв. Овча купел, кв. 40а, нови УПИ
III-4339.2508 – „за ж.с.“, и УПИ ХIХ-4339.802 – „за
ж.с. и ПГ“.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица с оглед бъдещото
урегулиране на територията.
Разрешение за строеж се издава след провеждане на процедури по Закона за опазване на
земеделските земи.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на СО – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание
чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
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Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3974

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 128
от 22 април 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 194 от 25.02.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 21.06.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на ПИ с идент.
68134.2821.2516, кв. 20Б, м. НПЗ Орион и съседни
жилищни територии, София, ул. 23 декември 15,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.06.2016 г. вкл., в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 часа, в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3825
РЕШЕНИЕ № 137
от 22 април 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 225 от 23.04.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация и
инвестиции реши:
1. На 22.06.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
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явно наддаване за продажбата на помещение – самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4082.6187.1.138, София, ж.к. Младост 1, бл.
1А, вх. 1, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 72 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.06.2016 г. вкл., в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3824

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 130
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техничес
ката инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Пътна
връзка до УПИ ІІ-21, 22, масив 139, местност
До казармите, землище на гр. Айтос“. Пътната
връзка обхваща поземлен имот № 139028 с НТП
„полски път“, публична общинска собственост, и
достига до УПИ ІІ-21, 22, масив 139, местност До
казармите, землище на гр. Айтос, собственост на
„Алмар Сийфуд“ – АД.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните лица
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Енчев
3675

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 152
от 21 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 763 от
протокол № 42 от 19.06.2014 г. и докладна записка с
вх. № ОС-01-1950 от 21.03.2016 г. от кмета на Община Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
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Одобрява ПУП – ПР и ПЗ за образуване на
нов УПИ ХV в кв. 67 и промяна на улична регулация между о.т. 201, о.т. 202 и о.т. 483 по плана
на гр. Банско.
Председател:
Вл. Колчагов
3811

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 117
от 22 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Батак, след като изслуша предложението
на кмета на община Батак, запозна се с Решение
№ 12, взето с протокол № 5 от 24.03.2016 г. на
ЕСУТ при Община Батак, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе за електрозах
ранване и присъединяване към съществуващата
електроразпределителна мрежа на поземлен имот
с идентификатор 02837.6.328, м. Еньов камък, по
КК и кадастрални регистри на гр. Батак.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
3707

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 95
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ,
Заповед № 398 от 8.03.2016 г. на кмета на община
Габрово и протокол № 9 от 29.03.2016 г. на ОЕСУТ
Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение
(ЧИ) на застроителен и регулационен план (ЗРП)
на с. Велковци, община Габрово.
С ПУП – ПР се променя регулационният план
на с. Велковци, както следва:
1. Обособява се нов квартал 42.
2. За сметка на терена, намиращ се между улица
с о.т. 31-32, улица с о.т. 32-106-55, улица с о.т. 55-30
и улица с о.т. 30а-29-31, се обособява нов УПИ I –
„За общественообслужващи, рекреационни и
спортни дейности“.
Изменението е нанесено върху скица № 109
от 1.02.2016 г.
Председател:
Л. Георгиева
3829

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 121
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3, чл. 129, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 131, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Горна Оряховица, реши:
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1. Дава съгласие за прокарване на В и К и Ел. трасета съгласно приложеното проектно предложение,
засягащи следните поземлени имоти и улици:
Поземлен
имот

Начин на трайно ползване

Землище/
местност

План

Собственик

800017

полски път

Горна Оряховица – кар та на въ зстановени т е Община
м. Белянката
имоти на г р. Горна Оря- Горна Оряховица
ховица

000361

полски път

Горна Оряховица – КВС на Горна Оряховица
м. Белянката

Община
Горна Оряховица

015762

др. сел. ст. тер.

Горна Оряховица – КВС на Горна Оряховица
м. Белянката

Община
Горна Оряховица

015761

полски път

Горна Оряховица – КВС на Горна Оряховица
м. Белянката

Община
Горна Оряховица

Улица с
о.т. 230-711-712

улица в нас.
място

гр. Горна Оряхо- ЦГЧ на гр. Горна Оряхо- Община
вица
вица
Горна Оряховица

015760

нива

Горна Оряховица – КВС на Горна Оряховица
м. Белянката

2. Одобрява проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за
застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура с обхват
ПИ № 015747 – нива, местност Белянката, по
картата на възстановената собственост на землището на гр. Горна Оряховица, собственост
на Пе тя Хрис т ова Д и мова, с цел п ром я на
предназначението на зем ята и заст рояването, като се определят следните устройствени
показатели: устройствена зона – Жм – за жилищно застрояване; Кинт. – 1,2; височина на застрояване – до 10 м; плътност на застрояване – мин.
60 %; необходима озеленена площ – макс. 40 %;
начин на застрояване – е – свободно застрояване.
Председател:
Д. Костадинов
3830
РЕШЕНИЕ № 151
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица,
одобрява проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за ПИ № 234001, ПИ № 234002,
ПИ № 234003, ПИ № 234004, ПИ № 234005, ПИ
№ 234006 и незастроен ПИ № 000138, м. Ашова,
по КВС на гр. Горна Оряховица, община Горна
Оряховица, област Велико Търново.
Председател:
Д. Костадинов
3831

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 104
от 25 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение по т. 1 от
протокол № 2 от 7.04.2016 г. на ЕСУТ при Община
Дряново Общинският съвет – гр. Дряново, реши:

Община
Горна Оряховица

Одобрява представения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на външно ел. захранване на ПИ
502.003, м. Червената круша, по КВС на землище
с. Зая с ЕКАТТЕ 30418 за обект: Къща за гости,
който ПУП – ПП е неразделна част от решението.
На о снова н ие ч л. 215, а л. 4 ЗУ Т р еше нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общ и на Дря ново п р ед А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Габрово.
Председател:
Т. Георгиев
3845
РЕШЕНИЕ № 105
от 25 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение по т. 1 от
протокол № 1 от 17.03.2016 г. на ЕСУТ при Община
Дряново Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на водопровод за ПИ 154001, м. Матея, по
КВС на землище с. Ганчовец с ЕКАТТЕ 14458 за
обект: Мотел, заведение за обществено хранене
и паркинг.
На о снова н ие ч л. 215, а л. 4 ЗУ Т р еше нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общ и на Дря ново п р ед А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Габрово.
Председател:
Т. Георгиев
3846

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 143
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 34, ал. 4 и 6 и чл. 41, ал. 2 ЗОС във връзка
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с чл. 25, ал. 4 и 5 ЗСПЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява парцеларни планове на подземен елeктропровод и водопроводно отклонение
за осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на поземлен имот (ПИ) № 118004
от 2 дка, с начин на трайно ползване „Нива“,
собственост на Томислав Димитров Димитров
и Севдалина Янкова Стоева. Трасето преминава
през ПИ: № 000075 – полски път, публична общинска собственост, № 000335 – пасище, мера,
и № 000548 – гребна база, горска територия
в местност Малката кория, землище Копринка,
ЕК АТТЕ 38563, и е с дължина на електропровода
62,88 м и сервитут 125,85 кв. м, а на водопровода
с дължина 41,18 м и сервитут 41,83 кв. м.
2. Определя пазарна цена на право на преминаване през поземлен имот № 000335 – пасище, мера, публична общинска собственост, за
осигуряване на транспортен достъп, електрозахранване и водоснабдяване до поземлени имоти
(ПИ) № 118004, с начин на трайно ползване
нива, местност Малката курия, землището на
с. Копринка, община Казанлък, за сервитутна
площ 122 кв. м в размер 1950 лв. без ДДС.
Председател:
Н. Златанов
3910
РЕШЕНИЕ № 150
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 133, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява план за улична регулация и изменение на план за регулация, при което се
обединяват квартали 2 и 3 от разработения
подробен устройствен план на Казанлъшки минерални бани:
1. Одобрява план за улична регулация между
осови точки: 1-2-5-6-8-10-11-51-50-43-48-47-5455-56-57-64-65-66-67-73-74-75, като извадка от
ПУП на квартал Казанлъшки минерални бани,
затварящи проектни квартали 2 и 3.
2. Одобрява изменение на план за регулация – извадка от ПУП на квартал Казанлъшки минерални бани – проектни квартали 2 и 3,
както следва:
2.1. обединява проектни квартали 2 и 3 в
общ квартал 2;
2.2. отрежда урегулирани поземлени имоти с
определяне на предназначение Ок – „за курорт
и допълващи го дейности“, както следва:
– обединява УПИ I-166, 167, 168, 169, 170,
173, 174, 175, 177 с УПИ II-182 в общ УПИ I-243
в квартал 2;
– обединява проектни У ПИ I-177 с У ПИ
XVII-166 в общ УПИ II-244 в квартал 2;
– обединява УПИ ХХ-156, 157, 158, 159, 160,
180, 183, 199, 203, 204 с проектни УПИ X-21;
IX-22,23; II-201; III-180; IV-155,156; V-158; VI-159;
VII-157; VIII-151; XV-156 и XIX-155 в общ УПИ
III-245 в квартал 2.
Председател:
Н. Златанов
3911

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 158
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нс к и я т с ъ в е т –
гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Изграждане на
оптична кабелна мрежа гр. Казанлък – с. Енина – гр. Крън – с. Хаджидимитрово – с. Шейново – отклонение гр. Шипка – с. Ясеново – с. Голямо Дряново“, с обхват землищата на: с. Енина,
г р. К р ън, с. Х а д ж и д и м и т рово, с. Шей ново,
гр. Шипка, с. Ясеново и с. Голямо Дряново.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план-схеми за разполагане на оптична
к аб ел на м р еж а , с ъ о бра зена с дейс т ва щ и т е
планове за улична регулация (ПУР) на населените места гр. Казанлък, с. Енина, гр. Крън,
с. Хаджидимитрово, с. Шейново – отклонение
гр. Шипка, с. Ясеново, с. Голямо Дряново.
Председател:
Н. Златанов
3912
РЕШЕНИЕ № 159
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване
на поземлени имоти (ПИ) с № 102051; № 0102053;
№ 102055; № 102057; № 102059 и № 102061 в
землището на с. Копринка.
Парцеларният план на подземния електропровод засяга ПИ № 102062, № 102061, № 102060,
№ 102059, № 102058, № 12057, № 102056, № 102055,
№ 102054, № 102053, № 102052, № 102051 – частни ниви, № 102043 – урбанизирана територия,
и № 000486 – полски път, публична общинска
собственост, с обща дължина на трасето 348,89 м
и общ сервитут 687,5 кв. м, всички в местност
Лагера, землище с. Копринка, ЕК АТТЕ 38563.
Председател:
Н. Златанов
3913
РЕШЕНИЕ № 162
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларни планове на подземен
елeктропровод и водопроводно отклонение за
осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 27499.181.14 от 1,773 дка, с начин на
трайно ползване „нива“, собственост на „Хрими – 2008“ – ЕООД, както следва:
1. Н а под з емен е лек т р оп р ов од , п р ем инаващ п рез следни т е позем лени имо т и:
№ 27499.179.39 7 – паси ще, мера – о бщ и нск а
с о б с т в ено с т (д ъ л ж и н а 98 , 2 5 м и с е рви т у т
196,5 кв. м); № 27499.179.25 – напоителен канал –

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

частна общинска собственост (дължина 6 м
и сервит у т 12 кв. м); № 27499.179.518 – пасище, мера – общинска собственост (дължина 4 м
и сервитут 8 кв. м); полски пътища, публична
общинска собственост: № 27499.179.101 (дължина
3 м и сервитут 6 кв. м); № 27499.180.184 (дължина 90,5 м и сервитут 181 кв. м); № 27499.181.63
(дължина 93,25 м и сервиту т 186,5 кв. м), с
обща дължина извън регулацията 295 м и общ
сервитут 590 кв. м.
2. На водоп роводно о т к лонение, п рем ин а в а щ о п р е з с л ед н и т е п о з е м л е н и и м о т и:
№ 27499.179.397 – пасище, мера – общинска собственост (дължина 56,5 м и сервитут 33,90 кв. м);
№ 27499.179.25 – на пои т елен к а на л – час т на
общинска собственост (дължина 6 м и сервитут
3,6 кв. м); № 27499.179.518 – пасище, мера – общинска собственост (дължина 4 м и сервитут
2,4 кв. м); полски пътища – публична общинска
собственост: № 27499.179.101 (дължина 3 м и сервитут 1,8 кв. м); № 27499.180.184 (дължина 89 м
и сервитут 53,4 кв. м); № 27499.181.63 (дължина
81,5 м и сервитут 48,9 кв. м), с обща дължина
извън регулацията 240 м и общ сервитут 144 кв. м.
Председател:
Н. Златанов
3914
РЕШЕНИЕ № 163
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т О бщ и нс к и я т с ъ в е т –
гр. Казанлък, реши:
Одобрява парцеларен план за трасе на подземен елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на поземлен имот (ПИ) № 000004
от 2,760 дка, с начин на трайно ползване „други
селищни територии“, собственост на „Боби М
Транс“ – ЕООД. Трасето преминава по ПИ
№ 022045 – полск и път, п ублична общинска
собственост, в местност Зад Тунджа, землище
с. Бузовград, ЕК АТТЕ 06848, и е с дължина
139 м и сервитут 278 кв. м.
Председател:
Н. Златанов
3915

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 177
от 28 април 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11, ч л. 27,
ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 при
условията на чл. 136, ал. 1 ЗУТ и във връзка с
Решение № II-4 от протокол № 6 от 30.03.2016 г.
на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 1, т. 11 от Правилника
за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за изг ра ж дане на кабелна лини я 0,4 kV
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за п рис ъ ед и н я ва не к ъм ра зп редел и т ел ната
електрическа мрежа на ЧЕЗ „Разпределение
България“ – АД, София, на обект: „Стопанска
постройка“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 41112.50.199, местност Кандило, землище
гр. К юстендил, от К К К Р на гр. К юстендил,
преминаващо през ПИ 528.1 – общински полски
път, 50.239 – частна собственост, 50.203 – общински полски път, 50.201 – пасище-мера, 50.131
– общ и нск и полск и п ът, 50.130 – общ и нск а
нива, 50.94 – частна собственост, 50.58 – частна
собственост, и достига до имота на възложителите ПИ 50.199, местност Кандило, землище
гр. Кюстендил, от КККР на гр. Кюстендил с
ЕК АТТЕ 41112.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – Кюстендил, по реда
на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Кюстендил.
Председател:
Ив. Андонов
3916

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 140
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, чл. 132, ал. 1,
т. 2 и чл. 127, ал. 6 ЗУ Т, чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА и чл. 27, ал. 2, т. 3, буква „в“ ППЗОЗЗ
във връзка с чл. 17а, ал. 2 ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
Одобрява представения проект за изменение
на общ устройствен план за част от кв. 314 по
плана на гр. Ловеч.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ловеч до Административния съд – Ловеч.
Председател:
П. Цолов
3847

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 165
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т Общ и нск и я т с ъве т – г р.
Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за кабелно електрозахранване НН през поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 48489.4.481 и канализационно
отклонение за отвеждане на отпадни води през
ПИ с идентификатори 48489.4.481 и 48489.6.73
до уличен канализационен колектор в ПИ с
идентификатор 48489.6.73, местност Лазарова
воденица, по кадастралната карта на гр. Монтана
съгласно чертежа. Трасето и разположението на
сервитутните зони се одобряват по графичната и
текстовата част на проекта, който е неразделна
част от решението.
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Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник.
Председател:
И. Иванов
3843

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
ЗАПОВЕД № РД-09-140
от 13 май 2016 г.
На основа н ие ч л. 4 4, а л. 2 ЗМСМ А във
връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1, 3, 4
и 5 ППЗНП и решения № 124 от 26.04.2016 г.,
№ 125 от 26.04.2016 г., № 126 от 26.04.2016 г. и
№ 127 от 26.04.2016 г. на Общинския съвет –
гр. Мъглиж, нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина „Радост“ – с. Юлиево, във филиал на ОДЗ
„1-ви юни“ – с. Ягода, ул. Осми март 4, считано
от 1.07.2016 г.
1.1 Обучението и възпитанието на децата да
се осъществява в сградата на детската градина
в с. Юлиево.
1.2. Задължителната документация на ЦДГ
„Ра дост“ – с. Юлиево, на ли чни я т инвен тар,
сградният фонд и дворните площи да се приемат
за съхранение, използване и стопанисване от
ОДЗ „1-ви юни“ – с. Ягода.
1.3. Трудовите правоотношения на директора на ЦДГ „Радост“, с. Юлиево, да се уредят
съгласно чл. 123, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
2. Закривам яслената група при ОДЗ „1-ви
юни“ – с. Ягода, ул. Осми март 4, считано от
1.07.2016 г.
2.1. Трудовите правоотношения на персонала да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
3. Закривам ЦДГ „Златната рибка“ – с. Зимница, община Мъглиж, считано от 1.07.2016 г.
3.1. Обучението и възпитанието на децата
от ЦДГ „Златната рибка“ – с. Зимница, да се
пренасочи в ОДЗ „Здравец“ – с. Ветрен.
3.2. Задължителната учебна документация
на ЦДГ „Златната рибка“ – с. Зимница, да се
предостави в разпореждане и съхранение на
ОДЗ „Здравец“ – с. Ветрен.
3.3. Сградният фонд с прилежащия терен на
ЦДГ „Златната рибка“ – с. Зимница, преминава в
управление и разпореждане на Община Мъглиж.
3.4. Имуществото на ЦДГ „Златната рибка“ – с. Зимница, да бъде прехвърлено с приемно-предавателен протокол на детските градини
в община Мъглиж съобразно техните нужди.
До момента на прехвърл янето имуществото
да остане на отговорно пазене от кмета на
с. Зимница.
3.5. Организацията на транспорта на децата
от с. Зимница до с. Ветрен и обратно да се осъществи съобразно нормативните изисквания за
транспорт на деца.
3.6. Трудовите правоотношения с персонала
на закритата детска градина да бъдат уредени
съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
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4. Закривам ЦДГ „Снежанка“ – с. Тулово,
община Мъглиж, считано от 1.07.2016 г.
4.1. Обучението и възпитанието на децата от
ЦДГ „Снежанка“ – с. Тулово, да се пренасочи
в ОДЗ „Камбанка“ – Мъглиж.
4.2. Задължителната учебна документация на
ЦДГ „Снежанка“ – с. Тулово, да се предостави
в разпореждане и съхранение на ОДЗ „Камбанка“ – Мъглиж.
4.3 Сградният фонд с прилежащия терен на
ЦДГ „Снежанка“ – с. Тулово, преминава в управление и разпореждане на Община Мъглиж.
4.4. Имуществото на ЦДГ „Снежанка“ – с. Тулово, да бъде прехвърлено на детските градини
в община Мъглиж съобразно техните нужди с
приемно-предавателен протокол. До момента
на прехвърлянето имуществото да остане на
отговорно пазене от кмета на с. Тулово.
4.5. Организацията на транспорта на децата
от с. Тулово до гр. Мъглиж и обратно да се
осъществи съобразно нормативните изисквания
за транспорт на деца.
4.6. Трудовите правоотношения с персонала
на закритата детска градина да бъдат уредени
съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Рени Малева – зам.-кмет на община
Мъглиж.
Кмет:
Г. Господинов
3838

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 211
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 108, ал. 2, т. 5, чл. 128, ал. 2 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели ниско напрежение
за външно ел. захранване на жилищна сграда“
в ПИ ХХVII-553, кв. 41, с идентификатор по
КК 11538.504.240 по плана на С.О. Инцараки,
землище гр. Свети Влас, преминаващи през
имоти ПИ 11538.504.587 и ПИ 11538.504.588
по ка даст ра лната карта на С.О. Инцарак и,
землище гр. Свети Влас, представляващи имоти – публична общинска собственост, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенни
улици. Трасето започва от съществуващ МТП
„Инцараки“ в ПИ с идентификатор 11538.504.587,
преминава през второстепенни улици с идентификатори 11538.504.587 и 11538.504.588 до ново
електромерно табло тип ТЕПО на границата
на УПИ ХIV-406, кв. 26, с идентификатор ПИ
11538.504.240 по кадастралната карта на С.О.
Инцараки, землище гр. Свети Влас. Дължината на трасето е 137 м и се създава сервитут с
широчина 0,60 м от едната страна и 1,50 м от
другата страна на трасето с обща площ 298 кв. м,
засягащи повече от един квартал, съобразно
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приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери,
неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
3863
РЕШЕНИЕ № 212
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 108, ал. 2, т. 5, чл. 128, ал. 2 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми
за линеен обект: „Кабели ниско напрежение
за външно ел. захранване на жилищна сграда“
в ПИ Х-235, кв. 41, с идентификатор по КК
11538.504.262 по плана на С.О. Инцараки, землище гр. Свети Влас, преминаващи през имот ПИ
11538.504.587 по кадастралната карта на С.О. Инцараки, землище гр. Свети Влас“, представляващ
имот – публична общинска собственост, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за второстепенна
улица. Трасето започва от съществуващ ЖБ
стълб на съществуваща въздушно-кабелна линия
в ПИ 11538.504.587, пресича ПИ 11538.504.587
до ново електромерно табло тип ТЕПО на границата на УПИ Х-235, кв. 41, с идентификатор
ПИ 11538.504.262 по кадастралната карта на С.О.
Инцараки, землище гр. Свети Влас. Дължината
на трасето е 4 м и се създава сервитут с широчина 1,50 м от двете страни на трасето с обща
площ 15 кв. м, засягащи повече от един квартал,
съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
3864
РЕШЕНИЕ № 216
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, II изр. във връзка
с чл. 201, ал. 3 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и докладна записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
на к.к. Слънчев бряг-изток в частта му по отношение на УПИ I, идентичен с поземлен имот с
идентификатор № 51500.505.127 по кадастралната
карта на гр. Несебър, в кв. 23 по ПУП на к.к.
Слънчев бряг-изток.
Проектът касае разделяне на УПИ I (ПИ
51500.505.127) в кв. 23 с площ 10 230 кв. м на два
новообразувани УПИ I-127 с площ 5115 кв. м и
УПИ VII-127 с площ 5115 кв. м съгласно одобре-
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ния на съдебно заседание от страните по делото
вариант за делба въз основа на заключенията от
извършената съдебно-техническа експертиза от
вещо лице по делото Иванка Фотева Великова.
На основание чл. 201, ал. 3, изр. II във връзка
с чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението влиза в сила и
се прилага след влизане в сила на съдебното
решение за делба.
Председател:
Р. Кулев
3865
РЕШЕНИЕ № 220
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1, II изр. от ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и докладна
записка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му по отношение на УПИ IV-674, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 51500.506.642, УПИ
IX-674, идентичен с поземлен имот с идентификатор № 51500.506.650, и УПИ Х-674, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 51500.506.674,
по кадастралната карта на гр. Несебър в кв. 7001
по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад.
Проектът касае обединяване на УПИ IV674 (ПИ 51500.506.642) с площ 1466 кв. м, УПИ
IX-674 (ПИ 51500.506.650) с площ 489 кв. м и
УПИ Х-674 (ПИ 51500.506.674) с площ 488 кв. м
в новообразуван УПИ IV-642, 650, 674 с площ
2443 кв. м, запазване на устройствената зона
„Ок“ и установяване на следните устройствени показатели за новообразувания УПИ IV642, 650, 674: плътност на застрояване – 30 %,
К инт. – 1,5, максимална ета жност – 5 ета жа
(Н корн из – 15 м), и м и н и ма л но озеленена
площ – 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
3866

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 168
от 31 март 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108,
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Павел баня, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – трасе
на кабел на ел. захранване на обект: „Хотел,
заведение за хранене“, в ПИ 047097, местност
Старите ливади, землище с. Габарево, община
Павел баня. Ел. захранването ще се осъществи
от най-близкия стоманобетонов стълб № 30
към въздушен ел. провод 20 kV „Търничени“
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до новопроектиран трафопост (МКТТ), разположен в имота. Трасето ще премине през
имо т и – общ инска собст веност: ПИ 047141,
н.т.п. – за селскостопански горски ведомствен
път с дължина на трасето 10,20 л. м и сервитут
21,40 кв. м; през ПИ 047147 н.т.п. – за селскостопански горски ведомствен път с дължина на
трасето 422,40 л. м и сервитут – 845,40 кв. м. Общата дължината на трасето е 432,60 м, а площта
на сервитута е 866,90 кв. м.
Проектът се намира в Община Павел баня,
ул. Освобождение 15, ет. 2, стая № 9, и може
да се прегледа от заинтересуваните лица всеки
присъствен ден.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Павел баня пред Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Ш. Халит
3832

с. Труд, община „Марица“, област Пловдив, преминаваща през общински имоти (с НТП път)
№ 73242.225.65, 73242.225.66 и 73225.148, като
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива, изработен на основание чл. 150 ЗУТ.
Втората съставна част – технически инвестиционен проект ще бъде съгласуван и одобрен по
чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ и издадено разрешение
за строеж с дата на одобряване на подробния
устройствен план на Общинския съвет „Марица“.
Решението, с което е одобрен проектът за
ПУП – ПП, заедно с одобрените инвестиционни
проекти и издаденото разрешение за строеж от
главния архитект могат да се оспорят в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния – съд Пловдив, съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Трендафилова
3975

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 15
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за подобект: „Ново външно ел.
захранване на Автоматичната газорегулираща
станция „Търговище“ към обект: „АГРС „Търговище“, с който се засягат поземлени имоти
№ 73626.20.1, № 73626.207.4, № 73626.207.335,
№ 73626.207.336 в землището на гр. Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
3833

РЕШЕНИЕ № 167
от 26 април 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, т. 11 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ
Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобря ва п роек т за П У П – П П на т рас е з а п р о ек т и ра не н а в ън шен водоп р овод
от съществуващ водопровод, захранващ ПИ
№ 35300.2.240 – хладилна база, до УПИ 5.134
(ПИ 35300.5.7) като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, изработен
на основание чл. 150 ЗУТ. Втората съставна
част – технически инвестиционен проект ще
бъде съгласуван и одобрен по чл. 142, ал. 6, т. 1
ЗУТ и издадено разрешение за строеж с дата на
одобряване на подробния устройствен план от
Общинския съвет „Марица“.
Решението, с което е одобрен проектът за
ПУП – ПП, заедно с одобрените инвестиционни
проекти и издаденото разрешение за строеж от
главния архитект могат да се оспорят в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Трендафилова
3880
РЕШЕНИЕ № 193
от 17 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, т. 11 и чл. 150, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за ПУ П – ПП на трасе
за проектиране на „Кабелна линия 20 kV“ от
КРУ на БКТП „Сигмареф“ (съществуващ) в ПИ
73242.225.158 до нова РУ 20 kV в поземлен имот
73242.225.872, местност Кошовете, землище на

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 16
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от карстов източник „Марина
дупка“ до помпена станция „Ягода“ – Търговище,
с който се засягат поземлени имоти, намиращи
се в землището на с. Пайдушко, община Търговище, и в землището на гр. Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Търговище, пред Административния
съд – Търговище.
Председател:
Х. Алиева
3834
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ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 150
от 22 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване за
поземлен имот № 77195.188.3, м. Червена стена,
Хасково.
За поземлен имот № 77195.188.3, м. Червена
стена, гр. Хасково, се определя застрояване
„За жилищни нужди и обществено обслужване
(бродировъчно ателие)“, при следните показатели
на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 70 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
минимална озеленена площ (Позел.) – 30 %;
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
Председател:
Т. Захариева
3867

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 80
от 20 април 2016 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 21 , а л . 1 , т. 11 и 2 3
ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ
във връзка с входирана док ладна записка с
№ 206 о т 13.04.2016 г. Общ и нск и я т с ъве т –
с. Борино, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерн а и нфрас т ру к т у ра и зв ън г ра н и ц и т е
на у рба н изи ра н и т е т ери т ори и за подземен
довеж дащ водопровод за водоснабд яване на
„Модулна мандра – с. Борино“, намиращ се в
поземлен имот с идентификатор 05462.116.748
по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, община Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 от 15.06.2010 г. на
и.д. на АГКК – София, и изменени със Заповед
№ К Д-14-21-459 от 8.10.2013 г. на нача лника
на СГКК – Смолян, с административен адрес
местност Чатак, с площ 2680 кв. м, с трайно
предназначение на територията „Горска“, и начин
на трайно ползване „За животновъдна ферма“, в
териториален обхват на поземлени имоти с идентификатори: 05462.41.41, 05462.66.66, 05462.66.67,
05462.192.8, 05462.192.17, 05462.192.20, 05462.193.20,
0 5 4 62 .1 9 3. 21 , 0 5 4 62 .1 9 3. 2 6 , 0 5 4 62 .1 9 3. 2 8 ,
05462.193.29, 05462.193.33, 05462.193.34, 05462.193.35,
05462.193.36, 05462.193.37 и 05462.199.19 в землището на с. Борино, община Борино, област
Смолян, с площ на сервитутната зона дължина
на трасето – 1295,38 л. м.
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Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
А. Джебирова
3874

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 54
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на Експертния съвет
с протокол № 2, т. 1, от 29.03.2016 г. Общинският
съвет – с. Ситово, одобрява ПУП – парцеларен
план за подземна оптична мрежа за електронни
съобщения на територията на община Ситово,
с възложител: „Нетуоркс – България“ – ЕООД.
Председател:
П. Арсов
3868
49. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д. д. № 1/2016 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – Стара Загора, Найден Георгиев Цолов – адвокат от А двокатската колегия – Стара Загора, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок от шест месеца.
4070
88. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава,
че на основание чл. 253 и чл. 248, ал. 12 ДОПК
възлага на Румен Недялков Коцев с адрес за
кореспонденция: гр. София, ул. Кота 1050 № 27,
вх. А, ап. 12, следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, пл. № 137, парцел 16,
с площ по документ 18,80 кв. м в гр. София,
ул. Луи Айер 73, гаражна клетка № 5, партер,
от която 1/1 идеална част. Вещта се продава
такава, каквато е в момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупената вещ. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението. Данъкът за придобиване на правото на собственост
върху имота е внесен от купувача – Румен Недялков Коцев, с квитанция/платежно нареждане
№ S20P61160136 от 25.04.2016 г.
4058
32. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 48 от 19.04.2016 г., издадено от
директора на ТД на Н АП – Велико Търново,
възлага на Николай Василев Ничев с адрес:
г р. Бяла Слат ина, ул. Ха д ж и Дими т ър 128,
група № 168/15-5, представляваща урегулиран
поземлен имот с площ 880 кв. м, съставляващ позем лен имо т ІІ-9, к в. 3 по п лана за
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регулация на с. Руска Бяла, община Мездра,
област Враца, одобрен със Заповед № 1063
от 1992 г. към Заповед № 220 от 17.05.1994 г.,
съгласно Ск ица № 71, издадена от Община
Мездра на 4.02.2015 г., а съгласно нотариален
акт № 94 от 24.03.1993 г. за покупко-продажба,
том. І, дело № 181/1993 г., на Пенка Петрова,
районен съдия при Районен съд – гр. Мездра,
поправен с нотариален акт № 5 от 10.12.2003 г.
за поправка на нотариален акт, том IV, дело
№ 663 на Веселин Христов – съдия по вписванията при Районен съд – гр. Мездра, вписан в
имотния регистър, воден от СВ – гр. Мездра, с
дв. вх. № 1012 от 10.12.2003 г., нотариален акт
№ 8 от 11.12.2003 г. за дарение на недвижим
имот, том ІV, дело № 666/2003 г. на Веселин
Христов – съдия по вписванията при Районен
съд – гр. Мездра, вписан в имотния регистър,
воден от СВ – гр. Мездра, с дв. вх. № 1031 от
12.12.2003 г. и влязло в сила на 3.01.2012 г. Решение № 132 от 1.04.2009 г. по гр.д. № 616/2007 г.
на ОС – гр. Враца, граж данско отделение, изменено с Решение № 722 от 3.08.2010 г. по гр.д.
№ 1314/2009 г. на А пелативен съд – гр. София,
граж данска колегия, седми състав, представляващ парцел ІІ-9, кв. 3 по плана на с. Руска
Бяла, община Мездра, област Враца, целият
от 880 кв. м, незастроен, при съседи: улица,
долчина и Цеко Семков, за сумата 1130 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението, което подлежи на вписване
от съдията по вписванията чрез службата по
вписванията.
3773
6. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: доценти по: 4.5.
Математика (изчислителна математика) – един;
4.1. Физически науки (обща физика) – един; 4.3.
Биологически науки (зоология на гръбначните
животни – териология) – един; 4.3. Биологически науки (зоология на безгръбначните животни – паразитологи я, хелминтологи я) – един;
1.2. Педагогика (медиазнание, мултимедия, медийна педагогика на български и английски
език) – един; 3.8. Икономика (счетоводст во
и од и т) – ед и н; гл а вн и ас ис т ен т и по: 3. 5.
Обществени комуникации и информационни
науки (връзки с обществеността – основи на
рек ламата) – един; 4.6. Информатика и компют ърни нау к и (бази от данни и изкуствен
интелект) – един; 4.5. Математика (комплексен
анализ) – един; 4.4. Науки за земята (социална
и икономическа география) – двама; 8.3. Музикално и танцово изкуство (музикално теоретични дисциплини) – един; 4.2. Химически науки
(ана ли т и чна х ими я) – един; 2.1. Фи лологи я
(приложна и корпусна лингвистика – английски
език) – един; 2.1. Филология (съвременен норвежки език – приложна лингвистика) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на нау чни степени и заемане
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на академични длъжности в СУ „Св. К л. Охридски“. Документи – в ректората, Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая 2, София
1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време от 15 ч. до 17,30 ч.
3872
36. – Университетът по архитектура, строи т е лс т в о и г е од е з и я – С о фи я , п р е о бя в я в а
конкурс за двама докторанти – редовна форма
на обучение, по държавна поръчка за учебната
2015/2016 г. съгласно РМС № 343 от 18.05.2015 г.
по нау ч на спец иа л нос т (док т орска п рог рам а) „ Х и д р о т ех н и че с ко с т р ои т е лс т в о“ к ъм
Хидротехническия факултет, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия“. В срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до ректора
на УАСГ, в което се посочва адрес за кореспонденция, телефон за връзка и чуж дият език, на
който кандидатът ще се явява, заедно с изпита по специалността (английски, немски или
френски език); 2. автобиография; 3. диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението и нотариално
заверено копие от нея; 4. дипломи за висше
образование, издадени от чуж дестранни висши
училища, задължително преминават в УАСГ
през процедура съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито
висше образование и завършени периоди на
обу чен ие в ч у ж дес т ра н н и висш и у ч и л и ща;
5. други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в съответната научна
област; 6. платена такса за кандидатстване
съгласно ПМС № 104 от 28.04.2015 г. – 50 лв.
(внася се в касата на УАСГ или по банков път).
Подаването на документи става в Хидротехническия факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2,
кабинет 203, тел.: 963-52-45, вътр. 772, заместник-декан по научноизследователската работа.
3848
4. – Тех ни ческ и ят у ниверси те т – Софи я,
обя вя ва кон к у рси за гла вн и асис т ен т и по:
професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Тех н и к а на вис ок и т е на п р ежен и я“ – ед и н
към катедра „Електроенергетика“ – ЕФ; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електрически централи и подстанции“ – един
към катедра „Електроенергетика“ – ЕФ; професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Теория
на електронните вериги и електронна схемотех ника“ – двама к ъм катедра „Елек т ронна
техника“ – ФЕТТ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Електрически централи и
подстанции“ – един към катедра „Електроенергетика и автоматика“ – КЕЕ; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Електроенергетика – производство и разпределение“ – двама
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към катедра „Електроенергетика и автоматика“ – К ЕЕ; професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Приложна електронна и компютърна техника“ – един към катедра „Електроника, компютърни системи и технологии“ – КЕЕ;
професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Строи т е л н а м ех а н и к а и с ъ п р о т и в л ен ие н а м ат ериа л и т е“ – ед и н к ъм кат ед ра „С ъп ро т и вление на материалите“ – ФТ; професионално
на п ра влен ие 4.5. Мат емат и к а, спец иа л нос т
„Диференциални у равнения“ – един към катедра „Диференциални у равнения“ – ФПМИ,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
Техническ и я у ниверситет – Софи я – във факултетните канцеларии на: ЕФ – каб. 12222,
тел. 965 23 70; ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965 22 20;
КЕЕ – каб. 23076, тел. 965 36 43; ФТ – каб. 9108,
тел. 965 25 62; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79.
3798
13. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конку рс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професиона лно направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Епидемиология на инфекциозните болести“ в сектор „Епидемиология,
паразитология и тропическа медицина“ на катедра „Инфекциозни болести, епидемиология,
паразитология и тропическа медицина“, ФОЗ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в университета, Плевен, ул. К л. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
3809
77. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за доцент
в професионално направление 4.5. Математика, нау чна специалност „А лгебра и теория на
числата“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
у чилището, Софи я 1373, ул. Су ходолска 175,
тел. 80 29 160.
3871
182. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност професор в област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, по професионално направление
3.7. „Администрация и управление“, по научна
специалност „Икономика и управление“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – във ВУТП,
Софи я 170 0, ул. А ка д. С т ефа н М ла денов 1,
тел. 02/8062 188, експерт човешки ресурси.
3748
183. – Висшето училище по телекомуникации
и пощи, София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в област на висше
образование 5. Технически науки, по професионално направление 5.3. „Комуникационна и
компютърна техника“, по научна специалност
„А вт омат изи ра ни сис т ем и за обрабо т ка на
информация и управление (Информационни и
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комуникационни технологии)“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУТП, София 1700,
ул. Акад. Стефан Младенов 1, тел. 02/8062 188,
експерт човешки ресурси.
3749
95. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за доцент
по професионално направление 3.8. Икономика
(Финансов мениджмънт) със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във висшето училище на адрес: Пловдив,
бул. Кук ленско шосе 13, тел. 032/622-522.
3909
2. – Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 3.8.
Икономика (Статистика) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Пловдив, ул. Задруга 18, тел. 032/672 362.
3759
77. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН, София,
обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки,
специалност „Молекулярна биология“ за нуждите
на секция „Регулация на генната активност“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
3693
326. – Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН,
София, обявява два конкурса за заемане на
академични длъжности в област на висше образование 4.1. Физически науки, по научна специалност „Астрофизика и звездна астрономия“ за
нуждите на отдел „Звезди и звездни системи“ за
доценти: по тематика „Симбиотични звезди от S
тип“ – един, и по тематика „Екзопланетни системи“ – един, със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в института, 1784 София,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/974-19-10.
3709
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН, София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
05.08.02 Музикознание и музикално изкуство
(етномузикология), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление
8.3. Музикално и танцово изкуство – един, за
нуждите на сектор „Музика“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Кракра 21; справки – на
тел. 02/944-24-14.
3751
6. – Инстит у т ът по физикох имия – БА Н,
София, обявява конкурс за прием на редовни
докторанти по област на висше образование,
професионално направление и следната докторска програма:
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Шифър

Област на висше
образование

4.

Природни науки,
математика и информатика

Шифър
4.2.

ВЕСТНИК
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Професионално
направление

Докторска
програма

Химически науки

Електрохимия
(вкл. химични източници на ток)

Пр од ъ л ж и т е л но с т т а н а док т о р а н т у р ат а
е 3 години. Документи се подават съгласно
изиск вани ята в Правилника за услови ята и
реда за придобиване на научни степени и за
заемане на академични длъжности в Института по физикохимия „Акад. Р. Каишев“ към
БАН, както следва: 1. заявление до директора
на института; 2. автобиография; 3. диплома за
п ри доби та образоват ел но -к ва л ифи к а ц ион на
степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище;
5. медицинско свидетелство; 6. свидетелство за
съдимост; 7. фактура за платена такса в ЦО при
БАН. Докторантурата е по заявка на чуждестранна фирма, която ще осигури стипендиите.
Срок за подаване на документи за участие в
конкурса за докторантура в Института по физикохимия – БАН – 2 месеца от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 11 на БАН, ет. 4, канцелария на Института
по физикохимия – БАН, тел. 02/8727550.
3803
355. – Институтът по електроника „Акад.
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс
за академична длъжност главен асистент по
професиона лно направление 4.1. Физическ и
науки, научна специалност „Физика на вълновите процеси“, за нуждите на лаборатория
„Микро- и нанофотоника“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института на
адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72,
тел. 875-50-79.
3805
356. – Институтът по електроника „Акад.
Еми л Д ж аков“ – БА Н, Софи я, обявява два
конкурса за академична длъжност доцент по
професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Физика на вълновите
процеси“: за нуждите на лаборатория „Лазерни
системи“ – един, и за нуждите на лаборатория
„Биофотоника“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в канцеларията на института на
адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе 72,
тел. 875-50-79.
3804
96. – Инстит у т ът по ж ивотновъдни науки – Костинброд, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 6.3. Животновъдство, научна специалност „Специални отрасли
(пчели)“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
Костинброд 2232, сп. Почивка, тел. 0721/68940.
3976
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37. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през април 2016 г. са продадени следните обекти:
1. Поземлен имот с пл. № 30 (бивш ПИ с пл.
№ 18), кв. 227, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска), София, обособена част
от „Софийски имоти“ – ЕА Д, на територията
на район „Възраждане“, продаден на „Смарт
Асет Сървисиз“ – ЕООД, представлявано от
Антония Василева Събева чрез пълномощник
Константин Стефанов Иванов, за 434 000 лв. На
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен
20 % ДДС в размер 86 800 лв. Прода ж ната
цена на обекта с ДДС е в размер 520 800 лв.,
изплатени изцяло от купувача.
2. Ателие (помещение) с идент. 68134.4091.
169.13.151, ж.к. Младост-2, бл. 214, вх. 1, ет. 21,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Младост“, София, продадено на Олег
Ангелов Петров за 63 000 лв., изплатени изцяло
от купувача. Сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
3. УПИ VIII-655, кв. 9A, м. Суха река, к-с Ботевградско шосе, ул. Михаил Сарафов 4, София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“, продаден на „Аква конструкшън“ – ЕООД, представлявано от Анчо
Димитров Димитров, за 410 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 82 000 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 492 000 лв., изплатени
изцяло от купувача.
3826
513. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през април 2016 г. е
извършила продажба на обособен обект, представляващ „Една HDPE тръба с диаметър 40 мм и
с дължина 21 908 линейни метра, черна на цвят
с бяло-сребриста лента, представляваща част от
обща подземна тръбна електронносъобщителна
мрежа за оптична свързаност и свързаната с нея
инфраструктура, изпълнена въз основа на разрешения за строеж № 338 от 29.05.2007 г., № 330
от 23.05.2008 г., № 482 от 21.07.2008 г., № 206 от
29.04.2009 г., № 488 от 29.09.2009 г. и № 184 от
16.06.2010 г. на гл. архитект на община Велико
Търново, заедно с правото на съвместно ползване на защитните PVC тръби и на кабелните
шахти и на сервитутна ивица в обхвата на трасето“ – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Три Ей Хъб“ – ЕООД, вписано
в търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията, с ЕИК 203883867, за 162 053 лв.,
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върху която сума е начислен ДДС в размер
32 410,60 лв. Общата сума по договора възлиза
на 194 463,60 лв., изплатена изцяло от купувача.
3735
31. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е постъпило заявление с
вх. № 9400-1431 от 22.04.2016 г. от Евтим Методиев Евтимов с внесен за приемане и одобрение
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитут
за изграждане на електропровод 20 kV през ПИ
№ 000057 – МТС, ПИ № 000060 – полски път, и
ПИ № 028020 – нива, за електрозахранване на
цех за пелети в ПИ № 000057, собственост на
Евтим Методиев Евтимов, по КВС на с. Режанци.
Проектът за подробен устройствен план – парцеларен план на трасе и сервитут, се намира в
дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и
може да бъде прегледан във всеки присъствен
ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до Общинска
администрация – гр. Брезник.
3655
26. – Община Варна на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС уведомява Мариана Георгиева Димова, собственик на поземлен имот 10135.2526.238
по КК и КР на гр. Варна, район „Приморски“,
за издадена Заповед № 0867 от 16.03.2016 г. на
кмета на община Варна, с която са отчуждени
12 кв. м от описания поземлен имот, попадащи
в изграждането на обект – публична общинска
собственост – улица-тупик с о.т. 169-170, кв. 170,
съгласно застроителния и регулационен план на
ж.к. Бриз, Варна, одобрен със Заповед № Г-170
от 15.09.1993 г. на кмета на община Варна.
3760
59. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщаваме, че e изработен подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за УПИ VІ-330 „за смесено
стр.“, кв. 2, УПИ І-330 „за компл. за здравеопазване – МБА Л, етажен гараж и ТРП“, УПИ
ІІ-330 „за здравеопазване, нау чна дейност и
ТРП“, УПИ ІІІ-330 „за образование – общежитие“, УПИ ІV-330 „за образование – общежитие
и спортна база“, УПИ V-330 „за детско заведение“, УПИ VІ-330 „за водно съоръжение“, УПИ
VІІ-2609 „за извор минерална вода“, УПИ VІІІ„за ТРП“, УПИ ІХ – „за ТРП“ и УПИ Х-2576
„за паркинг“, кв. 9, и УПИ І-330 „за смесено
стр.“, кв. 10, и улична регулация между о.т. 360,
366, 555 и от о.т. 3459 до о.т. 3473, м.р. 23, м-ст
С о т и ра, зона М БА Л „С в. Мари на“, Варна.
Проектът е изложен в Община Варна, ет. V,
стая 503а. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да прегледат изработения план и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината.
3794
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36. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за
обект: “ Външно ел. захранване на ПИ 58222.111.229
по КК на гр. Велики Преслав в м. Дервиша“. Трасето започва от съществуващ мачтов трафопост,
намиращ се в ПИ 58222.111.329, преминава през
имот 58222.111.143 с предназначение „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и достига до имота
на възложителя ПИ 58222.111.229. Дължината на
трасето е 186,80 м. Обща площ с ограничение в
размер 747,20 м 2 . Проектът е изложен в Община
Велики Преслав, ул. Б. Спиров 58, ет. 2, стая 212.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
3761
18. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларни планове за трасета, на нова
подземна КЛ НН 380 V и нов водопровод ∅ 40,
които ще се присъединят към съществуващи ел.
и ВиК мрежи на инвестиционното намерение на
възложителя в ПИ 001206. КЛ НН ще се захрани
от съществуващ трафопост в ПИ 504.6515 (УПИ
№ ІІ-6511 – „За ЖС и магазин“), като новото трасе
се предвижда да премине през ПИ 9122 – ул. Стража, № 9028 – ул. Милеви скали, ПИ 9153 – ул. Хр.
Смирненски, и ПИ 003034, 001165 и 001166 с НТП
полски път, до новопроектираното ел. табло на
границата на новия УПИ. Новото трасе на водопровода ∅ 40 ще бъде включено в съществуваща
ВиК улична мрежа от съществуващ водопровод
АЦ ∅ 80 на ул. Хр. Смирненски, ПИ 9153, като
новото трасе се предвижда да преминава през
ПИ № 003034, 001165 и 001166 с НТП – полски
път, до новопроектирана водомерна шахта в новия
УПИ, CCVI-206, местност Юртище/Гьола, в землището на Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Проектът
се намира в отдел „КРЗП“, Община Велинград,
бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, ст. 2, и може да се
прегледа от заинтересованите и да се възрази в
срок един месец от обнародването в „Държавен
вестник“ до кмета на община Велинград.
3628
83. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе: Външно
ел. захранване на приемно-предавателна станция
на оператор „VIVACOM“ № VZ6079, землище
с. Бяла Рада, община Видин, имот 208071, местност Мъртвината. Документацията може да се
разгледа в стая 9, ет. 4 в сградата на Община
Видин всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в законоустановения едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
з а и н т ер е с ова н и т е л и ц а мог ат да н а п ра в я т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
3844
1. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изготвен проект за
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подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) – за обект: проект за
ПУП – ПРЗ за изменение на плана на с. Долни
Цибър, община Вълчедръм, за обединяване на
квартали 20 и 23 в един нов квартал вследствие
премахване на частта на проектната улица между тях с цел промяна на регулационните линии
на УПИ ХIV-402, УПИ I-400 от кв. 20 и УПИ
ХIV-399 и УПИ ХV-398 от кв. 23 по имотните
им граници. Проектът за ПУП – ПРЗ, е изложен в стая № 12 на общинската администрация
и може да бъде разгледан от заинтересованите
собственици. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да правят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Вълчедръм в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3734
3. – Община Девин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за частично изменение
на подробен устройствен план – план за улична
регулация по плана на с. Гьоврен, община Девин.
Проектът се намира в общинската администрация, отдел „УТИОС“, и може да се разгледа от
заинтересованите лица. 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 за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3627
3. – Община гр. Добрич, област Добри ч,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищни образувания за
ПИ 72624.447.60, ПИ 72624.454.66 и УПИ II – „За
друг вид озеленени площи“ в кв. 9 на ж.к. Дружба 1, 2 и 4 (идентичен с ПИ 72624.620.87) във
връзка с водоснабдяване на ПИ 72624.447.447 в
землището на гр. Добрич. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация на Община
гр. Добрич, работно място № 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план до общинската администрация на Община гр. Добрич.
3869
76. – Общ и на Дол на ба н я на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че са изработени
проекти за подробен устройствен план на: 1.
ПУП – ПП за преместване на електропровод
ВЛ 20 kV, местност Саръмеше, в землището
на Долна баня, община Долна баня, Софийска
област; 2. ПУП – ПП за външно електрозахранване на кабелна линия 20 kVА за летище
Долна баня, община Долна баня, Софийска
област. Проектите са изложени в сградата на
общинската администраци я на трети я ета ж
в техническа служба. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Долна баня.
3877
15. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за частично изменение на
ПУП – ПУР, на с. Славейково, община Дряново,
на улица в участъка между о.т. 107 – о.т. 108,
между кв. 43 и кв. 48, на улица в участъка между
о.т. 108 – о.т. 104, между кв. 48 и кв. 44 и на улица
в участъка между о.т. 108 – о.т. 94, между кв. 43
и кв. 44 и образуване на нова улична регулация
с нови осови точки: о.т. 107 – о.т.107а – о.т. 108а –
о.т. 108б – о.т. 108в, и о.т. 107 – о.т.107а – о.т. 108а –
о.т. 108б – о.т. 94, при запазване широчината на
проектните улици и на дворищната регулация
за УПИ II, УПИ III, УПИ IV от кв. 43, УПИ I,
УПИ II и УПИ III от кв. 48 и проект за ЧИ на
ПУП – ПЗ, за новообразувания УПИ IX, новообразувания УПИ X и УПИ IV от кв. 43 по
регулационния план на с. Славейково, община
Дряново. Проектът за ЧИ на ПУП – ПРЗ, може
да се разгледа в Община Дряново, стая 204, и 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.
3629
15. – Община Казанлък на основание чл. 198,
ал. 5 ЗУТ съобщава, че със Заповед № 469 от
31.03.2016 г. на кмета на община Казанлък е наложена строителна забрана за срок две години във
връзка със Заповед № РД-15-15 от 25.02.2016 г. на
заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството, издадена на Агенция „Пътна
инфраструктура“ за изработване на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план,
за обект: Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и I-6, в обхват съгласно заданието
за проектиране, засягащ поземлени имоти в
землищата на гр. Крън, с. Енина, гр. Казанлък
и с. Копринка, община Казанлък, област Стара
Загора. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на чл. 215 ЗУТ чрез Община Казанлък пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3633
16. – Община Казанлък на основание чл. 198,
ал. 5 ЗУТ съобщава, че със Заповед № 630 от
27.04.2016 г. на кмета на община Казанлък е
наложена строителна забрана за срок две години
за поземлен имот с идентификатор 35167.504.7854
по кадастралната карта на гр. Казанлък, за който
по плана за регулация е отреден УПИ IV-7854
в кв. 654, засегнат от обект: Пътно кръстовище/
пътен възел при км 312+000 на път I-6 „София – Бургас“, с възложител МРРБ – Агенция
„Пътна инфраструкту ра“ – София. Заповедта
подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ
чрез Община Казанлък пред А дминистративния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3795

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

54. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересу вани лица изработените помощен план и
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за имоти, намиращи се в местността
Под терасите, землище на с. Николичевци, община
Кюстендил, област Кюстендил, приети с протокол
от 15.04.2016 г. на комисия, назначена със Заповед
№ ДС-20-91 от 12.04.2016 г. на областния управител
на област Кюстендил. Възложител на плановете
е Иво Здравчов Рановски от Кюстендил. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Кюстендил.
3634
7. – Общ и н а Мом ч и л г р а д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „ВиК схема и електросхема
на ПИ № 078002 в землището на Момчилград,
област Кърджали“, с възложител Осман Мустафа Исмаил. Проектът е изложен в сградата
на общинската администраци я, стая 23. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3819
3. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП), за обект „Външно ел. зах ранване на
жилищна сграда в ПИ 53045.521.851 по кадастралната карта на гр. Обзор, община Несебър“.
Трасето е с дължина 95 м и преминава през
имот с идентификатор 53045.521.188 – полски
път. Определен е сервитут от двете страни на
оста на трасето на кабела. Проектът е изложен
в сградата на Община Обзор, ет. 2, стая № 8,
с административен адрес гр. Обзор, ул. Иван
Вазов 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
3782
3а. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
за обект „Външна връзка на водопровод за к.к.
Обзор-север“. Трасето на водопровода започва
от съществуващ водопровод на ул. Трети март
в гр. Обзор, достига на запад ул. Славянска,
преминава от източната страна в обсадната
тръба по моста на р. Двойница, следва източната страна на пътя за Варна и се включва във
водопровода на к.к. Обзор-север. Дължината
на трасето е 651 м. Определя се сервитут по
3 м от двете страни на оста на трасето на водопровода. Площта на сервитута е 3764 кв. м.
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Трасето преминава през ПИ с идентификатори: 53045.502.495; 53045.502.493; 53045.501.443;
53 0 45. 21 3.619; 53 0 45. 2 2 4. 2 0 2; 53 0 45. 2 2 4.01 3;
53045.227.200; 53045.227.300 по КК на землището на гр. Обзор, община Несебър. Проектът
е изложен в сградата на Община Обзор, ет. 2,
стая № 8, с административен адрес гр. Обзор,
ул. Иван Вазов 2. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3783
43. – 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
ПУ П – парцеларен план за трасе на К ЛНН
с обща дължина 219 м за захранване на ПИ
000449, м. Кулински ливади, по КВС на землище
Ивайло, община Пазарджик. Трасето започва
от съществуващ ТП „Кулински ливади“, намиращ се на имотната граница в ПИ № 000316
в землище Ивайло, преминаващо през ПИ
№ 000248 – местен път, ПИ № 000118 – IV клас
в землище Ивайло, и имот с идентификатор
55155.11.61 в землище Пазарджик. След 160 м
променя посоката на изток, отново навлиза
в зем л и ще И ва й ло и п р ем и на ва п р е з П И
№ 029002 – полски път, до границата на ПИ
№ 0 0 0 4 49 с ъгласно изчер т а но т о с червено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите
имоти. Проектът е изложен в общината, ет. V,
стая 501. 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.
3774
20. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на
ПИ 57491.18.233 по КККР на гр. Поморие, м-ст
Кошарите, и сервитут, започващи от съществуващ трафопост „Брокат-3“ в ПИ 57491.18.627 и
преминаващи през ПИ 57491.18.684 (селскостопански път, общинска публична собственост),
ПИ 57491.18.687 (селскостопански път, общинска
публична собственост) и през ПИ 57491.18.689
(селскостопански път, общинска публична собственост); с дължина на трасето 455,50 м. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3656
21. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабел 20 kV за захранване
на нов ТП в ПИ 57491.18.439 по КККР на гр. Поморие, м. Кошарите, и сервитут, преминаващи
през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия
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на „ГПС Петрик и Ко“ – ООД), ПИ 57491.18.675,
ПИ 57491.18.670 и ПИ 57491.18.699 (полски пътища, общинска публична собственост) до ПИ
57491.18.439 (лозе на Веселин Спасов Москов),
с дължина на кабела около 853 м. Проектът за
ПУП – ПП, е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3762
22. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабел 20 kV за захранване
на нов ТП в ПИ 57491.18.508 по КККР на гр. Поморие, м. Кошарите, и сервитут, преминаващи
през ПИ 57491.18.368 (урбанизирана територия
на „ГПС Петрик и Ко“ – ООД), ПИ 57491.18.675
(полски път, общинска публична собственост) и
ПИ 57491.18.508 (лозе на Стойчо Василев Койчев),
с дължина на кабела около 304 м. Проектът за
ПУП – ПП, е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3763
23. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Кабел 20 kV за захранване на нов
ТП в ПИ 57491.18.237 по КККР на гр. Поморие,
м. Кошарите, и сервитут, преминаващи от ПИ
57491.18.627 (урбанизирана територия на „Проект
7“ – ООД) през ПИ 57491.18.684, ПИ 57491.18.687
и ПИ 57491.18.689 (полски пътища, общинска публична собственост) до ПИ 57491.18.237 (нива на
„БГ Ленд инвест“ – ООД), с дължина на кабела
около 534 м. Проектът за ПУП – ПП, е изложен
в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3764
3. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Водопровод“ – съоръжение на
техническата инфраструктура за захранване на
поземлен имот № 089005, местност Агова круша,
землище на с. Баня, Община Разлог, с възложител „КОПФМАН БГ“ – ООД, представлявано от
Кристофър Джорж Конбиър. Трасето минава през
имоти с № 000609, № 000613 и № 089005, землище
на с. Баня, община Разлог. Проектът е изложен
в стая № 306 на Община Разлог. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
3678
6. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) на техническата инфраструктура за
въздушно трасе на външно ел. захранване с цел
присъединяване на обект „Силозно стопанство
за съхранение на зърно“ в поземлен имот (ПИ)
142022, местност Кантона, по КВС на землището
на с. Морава, община Свищов, към съществуващ
СРС № 29 към ЕП 20/0,4 kV „Българско Сливово“ през ПИ 142008, ПИ 142019, ПИ 142020, ПИ
142022 по КВС на с. Морава, община Свищов.
Проект ът е изложен за разглеж дане в ста я
№ 22 в сградата на общината и може да бъде
разгледан всеки работен ден от 8,30 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3870
16. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за кв. 1, 75 и 76,
с. Самуилово, община Сливен, като се променя
уличната регулация от о.т. 14 до о.т. 230 и се образуват урегулирани поземлени имоти за жилищно
застрояване и обществено обслужване. Проектът
е изложен в сградата на Община Сливен, стая 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3733
17. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Довеждащ
водопровод“ – захранващ УПИ I „За депо за
строителни материали, земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.51.48)
и УПИ II „За депо за строителни материали,
земни маси и инертни материали“ (с идентификатор по КК 81178.48.26), землище гр. Черноморец, община Созопол, с трасе и сервитут в
обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 81178.46.45, 81178.506.535, 81178.506.574,
81178.506.536, 81178.506.383, 81178.51.45, 81178.51.26,
81178.46.39, 81178.51.21, 81178.48.23, землище гр. Черноморец, община Созопол. Проектът се намира
в сградата на Община Созопол. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
3796
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95. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
и ел. схема за кабелно трасе на обект: „Външно
ел. захранване за поземлен имот (ПИ) № 207016
от КВС на местност Ишекър в землището на
с. Пряпорец, община 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“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
3810
6 . – Общ и н а Топо ловг ра д на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 ЗУТ
съобщава на всички заинтересовани лица по
смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е изработен
комплексен проект за инвестиционна инициатива
с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово, за
„Изграждане на КСрН от П/я „Тополовград“ – Тополовград, до ТП-3 – с. Орешник“, съдържащ
следните самостоятелни съставни части: 1. Проекти на ПУП: ПУП – специализирана устройствена
(план) схема за „Изграждане на КСрН от П/я
„Тополовград“ – Тополовград, до ТП-3 – с. Орешник“ – за частта от трасето, попадащо в регулацията на Тополовград; ПУП – специализирана
устройствена (план) схема за „Изграждане на
КСрН от П/я „Тополовград“ – Тополовград, до
ТП-3 – с. Орешник“ – за частта от трасето, попадащо в регулацията на с. Орешник; ПУП – парцеларен план за „Изграждане на КСрН от П/я
„Тополовград“ – Тополовград, до ТП-3 – с. Орешник“ – за частта от трасето, попадащо извън
рег улаци я та на Тополовг ра д и с. Орешник.
2. Инвестиционен проект за „Изграждане на
КСрН от П/я „Тополовг ра д“ – Тополовг ра д,
до ТП-3 – с. Орешник“, оценен с комплексен
доклад за оценка на съответствие по чл. 142,
ал. 6, т. 2 от „Пешев“ – ЕООД – с. Първенец,
област Пловдив. Засегнати от трасето на кабела
са следните имоти извън регулацията на Тополовград и с. Орешник: ПИ № 000145 – землище
с. Орешник, НТП – полски път, засегната площ
0,010 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – Община Тополовград; ПИ № 000146 – землище с. Орешник, НТП – пасище с храсти,
засегната площ 0,718 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м, собственост – общинска; ПИ
№ 000152 – землище с. Орешник, НТП – пасище
с храсти, засегната площ 0,035 дка, дължина на
трасето в ПИ – 0 м, собственост – общинска; ПИ
№ 000153 – землище с. Орешник, НТП – пасище
с храсти, засегната площ 0,030 дка, дължина на
трасето в ПИ – 0 м, собственост – общинска; ПИ
№ 000155 – землище с. Орешник, НТП – пасище
с храсти, засегната площ 0,197 дка, дължина на
трасето в ПИ – 0 м, собственост – общинска; ПИ
№ 000156 – землище с. Орешник, НТП – път от
РПМ, засегната площ 2,700 дка, дължина на трасето в ПИ – 1053,95 м, собственост – държавна;
ПИ № 000304 – землище Тополовград, НТП – път
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от РПМ, засегната площ 3,025 дка, дължина на
трасето в ПИ – 1220,03 м, собственост – държавна; ПИ № 000437 – землище Тополовград,
НТП – път от РПМ, засегната площ 0,907 дка,
дължина на трасето в ПИ – 429,92 м, собственост – държавна; ПИ № 000484 – землище Тополовград, НТП – полски път, засегната площ
0,088 дка, дължина на трасето в ПИ – 23,12 м,
собственост – общинска; ПИ № 024021 – зем
лище с. Орешник, НТП – посевна площ, засегната площ 0,065 дка, дължина на трасето в
ПИ – 0 м, собственост – Димо Митрев Демирев;
ПИ № 024024 – землище с. Орешник, НТП – посевна площ, засегната площ 0,130 дка, дължина
на трасето в ПИ – 0 м, собственост – Курти
Мари нов Уз у нов; П И № 0 2 4 0 2 6 – з ем л и ще
с. Орешник, НТП – посевна площ, засегната
площ 0,099 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м,
собственост – Николай Кръстев Божилов; ПИ
№ 024028 – землище с. Орешник, НТП – посевна площ, засегната площ 0,117 дка, дължина
на трасето в ПИ – 0 м, собственост – Димит ър Димов К иров; ПИ № 024029 – землище
с. Орешник, НТП – посевна площ, засегната
площ 0,051 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м,
собственост – Мари я Николова Колева; ПИ
№ 024080 – землище с. Орешник, НТП – полски път, засегната площ 0,009 дка, дължина на
трасето в ПИ – 0 м, собственост – Община Тополовград; ПИ № 024081 – землище с. Орешник,
НТП – полски път, засегната площ 0,019 дка,
д ъ л ж и на на т рас е т о в П И – 0 м, с о б с т ве ност – Община Тополовград; ПИ № 039179, ПИ
№ 039180 и ПИ № 039190 – землище Тополовг рад,
НТП – нива, засегнати площи 0,032 дка, 0,092 дка
и 0,009 дка, дължина на трасето в ПИ – 0 м,
собственост – Стойка и Стана Вълчеви Ашови;
ПИ № 039183 и ПИ № 039184, землище Тополов
град, НТП – нива, засегнати площи 0,121 дка,
0,086 дка, дъл ж ина на т расето в ПИ – 0 м,
собственост – Златка Райкова Политова; ПИ
№ 039252 – землище Тополовград, НТП – пасище, мера, засегната площ 2,001 дка, дължина на
трасето в ПИ – 409,10 м, собственост – общинска
(земи по чл. 19 ЗСПЗЗ). Изготвеният КПИИ за
„Изграждане на КСрН от П/я „Тополовград“ –
Тополовград, до ТП-3 – с. Орешник“ се намира
в отдел „ОСИРУ Т“ („ТСУ“) на общинската
администрация – Тополовград, и може да бъде
разгледан всеки работен ден в рамките на работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3765
60. – Община гр. Троян, област Ловеч, отдел
„ТСУ, кадастър и регулация“, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект
на план за регулация за частично изменение на
регулационния план (ПР за ЧИРП) на с. Старо
село, община Троян, като: премахва се нереализирана улица между квартали № 19 и 1 с ОТ 10-73,
както и ОТ 10; обособява се нова (реализирана)
улица с ОТ 11-73; в квартал 19 се обособяват
УПИ І-390, отреден „За църква“, УПИ VІІІ-869,
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отреден „За отдих и зелени площи“, и УПИ ІІ-389,
отреден „За жилищно застрояване“ с височина
до 10 м; в квартал 1 се обособяват УПИ ХІІІ,
отреден „За централен площад“, УПИ ХІІ-391 и
УПИ ІХ-868, отредени „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. ІІ, стая № 31, от 9 до 12 ч.
всеки присъствен ден.
3630
61. – Община гр. Троян, област Ловеч, отдел
„ТСУ, кадастър и регулация“, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУП – ПУР) на ул. Стара планина,
с. Орешак, община Троян, в обхвата на ОТ 2-1200,
ОТ 1201-1209, ОТ 1209-1220, ОТ 1220-1235, ОТ
1235-305 и ОТ 305-1264. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. ІІ, стая № 31, от 9 до 12 ч.
всеки присъствен ден.
3631
62. – Община гр. Троян, област Ловеч, отдел
„ТСУ, кадастър и регулация“, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУП – ПУР) на ул. Стоян Българенчето, с. Бели Осъм, община Троян, в обхвата на
ОТ 8-12-14-15-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34-36535-36-37-38-39-40-46-47-48-49-50-52-53-54-55. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на Община Троян, ет. ІІ, стая № 31,
от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден.
3632
25. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на 2 броя ел. кабели НН 1 kV от
съществуващ бетонов стълб в уличната регулация
на с. Кабиле през поземлени имоти № 000239 и
№ 022125 до поземлен имот № 022001 и парцеларен
план за трасе на 2 броя ел. кабели НН 1 kV от
съществуващ бетонов стълб в уличната регулация
на с. Кабиле през поземлени имоти № 000239 и
№ 022125 до поземлен имот № 022002 по КВС на
землище с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
3730
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26. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на 2 броя водопроводни
отклонения от съществуващ уличен водопровод в
уличната регулация на с. Кабиле през поземлени
имоти № 000239 и № 022125 до поземлен имот
№ 022001 и парцеларен план за трасе на 2 броя
водопроводни отклонения от съществуващ уличен
водопровод в уличната регулация на с. Кабиле
през поземлени имоти № 000239 и № 022125 до
поземлен имот № 022002 по КВС на землище
с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол.
Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.
3731
27. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени
проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасе на пътна връзка, започващо от уличната регулация на с.Кабиле през
поземлени имоти № 000239 и № 022125 до поземлен
имот № 022001 и поземлен имот № 022002 по КВС
на землище с. Кабиле, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът за подробен устройствен план
е на разположение на заинтересуваните лица в
отдел „АТО и С“ на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
3732

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Районна прокуратура – гр. Бургас, против разпоредбата на
чл. 54, ал. 3 от Наредбата за реда, придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост на община Созопол, приета с Решение
№ 314/14 от 12.02.2008 г. въз основа на чл. 8,
ал. 2 ЗОБС, като незаконосъобразна, предвид
противоречието є с целите на разпоредбата на
чл. 37, ал. 1 ЗОБС. По оспорването е образувано
адм. дело № 949/2016 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
7.07.2016 г. от 10,30 ч.
4099
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
„Дамвент“ – ООД, с ЕИК 102905523, против
т. 4 от раздел ІІІ от приложение № 2 към Тарифата на цени на услуги и права, предоставяни
от общината към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Бургас, приета
с решение на Общинския съвет – гр. Бургас, с
последно изменение по т. 2 от проведеното на
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26.01.2016 г. заседание и § 1 от допълнителните
разпоредби към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Бургас, приета
с решение на Общинския съвет – гр. Бургас, взето
по т. 2 от проведеното на 26.01.2016 г. заседание
(протокол № 7), в сила от 15.02.2016 г. По оспорването е образувано адм. дело № 665/2016 г.,
насрочено за 16.06.2016 г. от 10,15 ч.
4100
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
АПК съобщава, че е постъпил протест, подаден от Никола Пашов – прокурор при Районна
прокуратура – гр. Елена, срещу Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите и правата на територията на община Златарица в частта на чл. 34,
ал. 4, т. 12 и 13, приета с Решение № 410 от
30.09.2013 г. по протокол № 26 от 30.09.2013 г.
на ОбС – гр. Златарица, изменена и допълнена
с Решение № 464 от 20.12.2013 г., Решение №
505 от 2014 г. и Решение № 655 от 2014 г., Решение № 701 от 30.01.2015 г. и Решение № 824 от
2015 г., за което е образувано адм.д. № 291/2016 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
15.07.2016 г. от 9,30 ч.
4098
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от районен
прокурор при Районна прокуратура – Дряново,
против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Дряново, приета с
Решение № 42 от 28.01.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Дряново, посл. изм. с Решение № 425
от 31.03.2014 г., във връзка с което е образувано
адм. дело № 75/2016 г. по описа на Административния съд – Габрово, насрочено за 29.06.2016 г.
от 11,15 ч.
4096
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че по постъпил протест на
прокурор при Районна прокуратура – Габрово,
против чл. 6, 28, 29 и 30 от Наредба № 2 за
използване и опазване на улиците, тротоарите,
площадите, пътищата, мостовете, подлезите,
парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово, приета
с Решение № 42 от 13.02.1992 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово, посл. изм. с Решение № 204
от 25.09.2014 г., с искане за тяхната отмяна е
образувано адм. дело № 72/2016 г. по описа на
АС – Габрово, насрочено за 29.06.2016 г. от 11 ч.
4094
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпил протест на младши прокурор Пламен
Пантов при Районна прокуратура – Пазарджик,
подаден против Решение № 243, взето с протокол № 8 от редовно заседание на Общинския
съвет – гр. Септември, проведено на 30.03.2016 г.
С решението се обявява от публична в частна
собственост УПИ ХVI – Здравен дом, в кв. 2, по
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плана на с. Славовица, като се възлага на кмета
на общината изпълнение на взетото решение.
По протеста е образувано административно дело
№ 335 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2016 г., което е насрочено за открито
съдебно заседание на 15.06.2016 г. от 15 ч.
4063
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Районна
прокуратура – Панагюрище, Красимир Танев,
подаден против Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Стрелча,
в частта є на чл. 56, т. 21 от същата, изменена с
Решение № 382 от 31.01.2013 г., взето с протокол
№ 22 на Общинския съвет – гр. Стрелча. По
протеста е образувано административно дело
№ 393 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2016 г.
4064
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило оспорване на чл. 6, т. 8 от Наредбата за
реда и условията за издаване на разрешение за
извършване на разкопаване на тротоари, улични
настилки и зелени площи и аварийно възстановяване на територията на община Перник.
Образувано е адм.д. № 220/2016 г. по описа на
Административния съд – Перник.
3907
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е постъпило оспорване на приложение за вид услуги – чл. 53, т. 13 към Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за извършване
на разкопаване на тротоари, улични настилки
и зелени площи и аварийно възстановяване на
територията на община Трън. Образувано е адм.д.
№ 221/2016 г. по описа на Административния
съд – Перник.
3908
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Областния управител на
област Стара Загора със Заповед № АК-01-ЗД-125
от 12.04.2016 г., с която оспорва като незаконосъобразно Решение № 150, прието на 29.02.2016 г.
от Общинския съвет – гр. Павел баня, по което
е образувано адм. д. № 175/2016 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора. Делото
е насрочено за 29.06.2016 г. в 11 ч.
4095
А дминистративният съд – Ямбол, на основание чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че са
оспорени от Районна прокуратура – гр. Елхово,
разпоредбите на чл. 5, ал. 2 и 4, чл. 10, чл. 11,
ал. 1 и 2 и чл. 42, ал. 1 и 3 от Наредба № 5 за
реда за придобиване, стопанисване и управление на общинско имущество на Общинския
съвет – г р. Бол я рово, п риета с Решение №
207 по т. 5 от дневния ред на осемнадесето
заседание, проведено но 30.05.2005 г. По оспорването е образувано адм. д. № 81/2016 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
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насрочено за 23.06.2016 г. от 10 ч. и резервна
дата 5.07.2016 г. от 9,30 ч.
4097
Районният съд – Луковит, съобщава на ответника Николай Симеонов Христов, роден на
20.05.1920 г., от с. Торос, че е образувано гр.д.
№ 94 по описа за 2015 г. на Районен съд – Луковит,
по предявен иск за делба на основание чл. 34
ЗС, чл. 69, чл. 341 и сл. ГПК от ищците Митко
Нешев Мирчев и Марин Василев Найденов от
с. Торос с указание, че в двуседмичен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ може да се яви в съда на адрес: Луковит, ул. Раковски 6, за да получи препис от
исковата молба с приложенията и разпореждане
от 3.06.2015 г., като го предупреждава, че ако
не се яви, за да получи книжата, на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК ще му бъде назначен особен
представител и делото ще се разгледа без негово участие.
4093
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 89 състав, уведомява Линдзи Дейвид
Ренфрю, роден на 6.12.1956 г. в Глазгоу, Великобритания, с неизвестен адрес към момента, в качеството му на ответник по гр.д. № 18977/2016 г.,
образувано по предявен от Елена Илиева Герджикова иск по чл. 49, ал. 1 СК за развод, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, III ГО, София, бул. Цар Борис III № 54, за
връчване на книжата по делото. Ответникът да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4061
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 89 състав, уведомява Сърджан Радосавльев, г ра ж данин на Сърби я, роден на
24.04.1969 г. в гр. Ковин, Сърбия, в качеството му
на ответник по гр.д. № 73328/2015 г., образувано
по предявен от Василка Радкова Владимирова
и Радина-Габриела Сърджанова Радосавльева
чрез законния є представител Василка Радкова Владимирова иск по чл. 131 – 132 СК, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, III ГО, София, бул. Цар Борис III № 54, за
връчване на книжата по делото. Ответникът да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4055
Районният съд – гр. Средец, призовава Саймон Ципис, гражданин на Държавата Израел,
с неизвестен адрес, като ответник по гр. д.
№ 71/2016 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалището и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимиров Вазов 3, да се яви
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4066
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ПОК А НИ И СЪОБЩ ЕНИ Я
1. – Управителният съвет на „Сдружение за
подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове“, София, на основание
чл. 23 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
18.07.2016 г. в 17 ч. на адрес: София, ул. Лавеле
19, ет. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на
дневния ред на събранието; 2. доклад за дейността
на сдружението през 2015 г.; 3. разисквания по
доклада; 4. доклад за финансовото състояние на
сдружението и счетоводен отчет на сдружението
за 2015 г.; 5. приемане на годишния счетоводен
отчет на сдружението за 2015 г.; 6. приемане на
бюджета за 2016 г.; 7. обсъждане и приемане на
промени в устава, като всеки един от членовете на
СПМСБ – ОБК може да се запознае и да получи
пълния текст на предложените промени преди
датата на провеждане на заседанието на общото
събрание; 8. освобождаване и приемане на нови
членове на управителния съвет на сдружението.
Юридическите лица, членове на сдружението,
участват в общото събрание чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени
за тази цел лица. При липса на кворум на основание чл. 24 и чл. 26, ал. 2 от устава общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред от 18 ч.
4071
11. – Управителният съвет на сдружение „Българско обединение по таекуондо „Похион“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението по своя инициатива на
18.07.2016 г. в 10 ч. в седалището на сдружението – София, кв. Орландовци, ул. Христо Батанджиев, бл. 5, вх. А, ап. 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет; 2.
освобождаване членовете на управителния съвет;
3. избиране на членове на нов управителен съвет;
4. избиране на нов председател на сдружението;
5. предложение за изменения на устава на БОТ
„Похион“ – промяна на чл. 23, т. 1 и чл. 16, т. 2;
6. разни.
4086
1. – Управителният съвет (Комитетският съвет) на сдружение с нестопанска цел „Младежки
евроатлантически комитет“ (МЕАК) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.07.2016 г. в 18 ч. на адреса на управление
на сдружението – София, ул. Шандор Петьофи 47,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на комитетския съвет; 2. освобождаване
от отговорност и от длъжност на членовете на
комитетския съвет; 3. разглеждане на предложение
за прекратяване на дейността на сдружението и
започване на процедура по ликвидация – избор на
ликвидатор, срок на ликвидацията. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани със събранието, са на разположение на
членовете на сдружението на адреса на управление.
4085
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация на фондовете за развитие чрез туризъм – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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и чл. 15, ал. 1 от устава на сдружението уведомява, че на 20.07.2016 г. в 10 ч. в София, район
„Лозенец“, ул. Богатица 20, вх. Б, ет. 1, ап. 5, ще
се проведе общо събрание на учредителите на
сдружението в съответствие с изискванията на
ЗЮЛНЦ при следния дневен ред: 1. прекратяване
на дейността на сдружението и обявяването му в
ликвидация; 2. определяне на срок за ликвидация; 3. назначаване на ликвидатор. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
след 1 час на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
4087
33. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация по шахмат“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно
общо събрание на Българската федерация по
шахмат на 23.07.2016 г. в 15 ч. в зала „Пловдив“
на Грандхотел „Пловдив“, Пловдив, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на Българската
федерация по шахмат за периода след последното
общо събрание; 2. жалби до общото събрание на
Българската федерация по шахмат; 3. промени в
устава на Българската федерация по шахмат; 4.
за Шахматен дом „Георги Гешев“ – София.
3917
5. – Управителят на СНЦ „Спортен клуб
„Мареа“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.07.2016 г. в 11 ч. във Варна,
ул. Ружа 5, ет. 6, ап. 29, при следния дневен ред:
1. обсъждане и вземане на решение за промяна
в наименованието на сдружението; 2. обсъждане и вземане на решение за промяна в целите,
промяна в средствата за тяхното постигане и
промяна в предмета и стопанската дейност на
сдружението; 3. вземане на решение за приемане на нов устав на сдружението, съобразен с
промените; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място
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и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
4104
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Карай умно, искам живот“ – Варна, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 21 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на сдружението в седалището
на адреса на сдружението Варна, община Варна,
ул. Аладжа манастир 34, на 10.08.2016 г. в 17 ч.
при следния дневен ред: 1. избор и освобождаване
на членове на управителния съвет; 2. разни. При
липса на кворум и на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението събранието се отлага с
един час за по-късно при същия дневен ред и се
счита за законно проведено независимо от броя
на явилите се членове. При гласуване всеки член
има право на един глас. Съгласно чл. 27 от устава
на сдружението решенията на ОС, касаещи избор
и освобождаване на членовете на управителния
съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство
повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и
представени на събранието членове на сдружение
с нестопанска цел „Карай умно, искам живот“.
4057
18. – Управителният съвет на сдружение
„Югоизточна Тракийска Регионална Лозаро-винарска Камара“ – Сливен, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 13 ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на камарата на
11.08.2016 г. в 13 ч. в Сливен, ул. Старозагорско
шосе, в административната сграда на Пазара за
плодове, зеленчуци и цветя при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен счетоводен отчет и
отчет за дейността на ЮТРЛВК за 2014/2015 г.
и освобождаване от отговорност членовете на
УС на ЮТРЛВК; 2. приемане на бюджет за
2015/2016 г.; 3. избор на председател, членове и
секретар на РДК; 4. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете
в офиса на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на 11.08.2016 г. в 14 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
4091
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