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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 320
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Григор Калинов Порожанов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Китайската народна
република със седалище в гр. Пекин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 6 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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Република България в Япония със седалище
в гр. Токио.
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Подпечатан с държавния печат.
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Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5
от 13 октомври 2016 г.

по конституционно дело № 4 от 2016 г.
Конституционният съд в състав: Борис
Велчев – председател, членове: Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, Филип Димитров,
Таня Райковска, при участието на секретарпротоколиста Силвия Василева разгледа в
закрито заседание на 13 октомври 2016 г.
конституционно дело № 4/2016 г., докладвано
от съдията Борис Велчев.
С Определение от 5 април 2016 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане
по същество к.д. № 4 от 2016 г., образувано
на 22.03.2016 г. по искане на състав на Върховния административен съд (ВАС). Предмет
на контрола за конституционосъобразност е
разпоредбата на чл. 230, ал. 1 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ).
С Определение от 2 юни 2016 г. по к.д. № 6
от 2016 г. Конституционният съд е присъединил към к.д. № 4 от 2016 г. част от искане
на Пленума на Върховния касационен съд за
установяване на противоконституционност на
чл. 230, ал. 2, 3 и 4 ЗСВ. В резултат от присъединяването предмет на к.д. № 4 е чл. 230
ЗСВ в неговата цялост.
В бр. 62 на „Държавен вестник“ от 2016 г.
е обнародван Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, в § 127 на който разпоредбата
на чл. 230 ЗСВ е променена. От четирите
алинеи, съставляващи чл. 230 ЗСВ, изцяло
непроменена е единствено ал. 4.
Промяната в оспорените разпоредби на
чл. 230, ал. 1 – 3 ЗСВ изисква производството
по к.д. № 4 от 2016 г. по отношение на тях да
бъде прекратено.
Този извод се отнася и до разпоредбата
на чл. 230, ал. 4 ЗСВ. В искането на ВКС тя
изрично е оспорена не самостоятелно, а „във
връзка с чл. 230, ал. 1 и 2 ЗСВ“. Изменението
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в тези две разпоредби не позволява Конституционният съд да се произнесе в рамките
на така направеното искане. В допълнение
към това съдът отбелязва, че предметът на
делото е цялата разпоредба на чл. 230 ЗСВ.
Отделните алинеи са във връзка една с друга, поради което разкъсването им би довело
до това Конституционният съд на практика
да се самосезира само за чл. 230, ал. 4 ЗСВ.
Прекратяването на делото по посочените
съображения не ограничава възможността
чл. 230 ЗСВ с промененото му съдържание
или отделни негови алинеи да бъдат повторно
подложени на контрол за конституционосъобразност, ако някой от субектите по чл. 150
от Конституцията направи искане за това.
Предвид изложеното Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отклонява искането на тричленен състав на
ВАС за обявяване на противоконституционност
на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт
и искането на Пленума на ВКС за обявяване
на противоконституционност на чл. 230, ал. 2,
3 и 4 от Закона за съдебната власт.
Прекратява производството по к.д. № 4
от 2016 г.
Връща искането на тричленен състав на
ВАС заедно с адм. дело № 2106/2016 г.
Определението е подписано с особено мнение от съдиите Борис Велчев, Стефка Стоева
и Георги Ангелов.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

по конституционно дело № 4 от 2016 г.
на съдиите Борис Велчев, Стефка Стоева и
Георги Ангелов
Не споделяме позицията на мнозинството
в частта му за прекратяване на конституционното дело по отношение на чл. 230, ал. 4 ЗСВ.
Ние намираме, че производството по отношение на чл. 230, ал. 4 ЗСВ следваше да
продължи и искането да бъде разгледано по
същество. Наистина в искането на Върховния
касационен съд (ВКС) разпоредбата е оспорена за противоречие с чл. 4 от Конституцията не самостоятелно, а „във връзка“ с вече
променените разпоредби на чл. 230, ал. 1 и 2
ЗСВ. Същевременно аргументите, с които се
обосновава нейната противоконстуционност,
в голямата си част нямат връзка с измененията в първите две алинеи на чл. 230 ЗСВ,
въведени с § 7 ЗИДЗСВ (ДВ, бр. 62 от 2016 г.).
Мотивите в искането продължават да бъдат
актуални независимо от настъпилите изменения в останалата част от разпоредбата на
чл. 230 ЗСВ и произнасянето на съда по тях
е оправдано и дължимо.
Всички алинеи на чл. 230 ЗСВ имат връзка
една с друга, което поначало е правилото за
съдържанието на всяка разпоредба с повече
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от една алинея. Това непременно би наложило
ал. 4 на чл. 230 ЗСВ да бъде разгледана във
връзката є с останалите алинеи при частичното
є оспорване и без това да е изрично указано
в искането на вносителите. Систематическото
тълкуване изключва всеки друг подход и той
е независим от измененията в съдържанието
на оспорените разпоредби. Впрочем, същото
би се случило и ако конституционността на
чл. 230, ал. 4 ЗСВ или на която и да е друга
разпоредба беше оспорена самостоятелно в
отделно производство.
Според нас Конституционният съд няма основание да откаже разглеждането на оспорена
разпоредба от закон само защото тя би била
тълкувана в контекста на други разпоредби,
по отношение на които производството е било
прекратено.
Налице е валидно направено искане пред
Конституционния съд от оправомощен субект
по чл. 150, ал. 1 от Конституцията за оспорване на част от законова разпоредба. Тя не е
отменена или изменена от Народното събрание
и вносителят на искането не го е оттеглил
в тази му част. При наличието на тези две
предпоставки Конституционният съд дължи
произнасяне по същество по искането в частта
относно чл. 230, ал. 4 ЗСВ и няма законово
основание в тази част то да бъде отклонено
и производството по делото – прекратено.
Не споделяме становището в определението, че Конституционният съд на практика
ще се самосезира само за чл. 230, ал. 4 ЗСВ.
Съдът изначално е сезиран още с искането
на вносителя по въпроса за конституционосъобразността на тази алинея и няма самосезиране. Това е така, още повече че съгласно
чл. 22, ал. 1 ЗКС съдът се произнася само
по направеното искане и не е ограничен
с посоченото основание за несъответствие
с Конституцията. Доводи за десезиране на
Констит уционния съд, свързани с негова
субективна преценка за тясната връзка на
оспорената разпоредба с други разпоредби,
не почиват на Конституцията.
От съществена важност са и последиците от
прекратяването на делото в частта по чл. 230,
ал. 4 ЗСВ, тъй като обратно на приетото в
определението те са уредени в чл. 21, ал. 6
ЗКС и чл. 35, ал. 2 ПОДКС. В този случай
прекратяването на производството и по отношение на чл. 230, ал. 4 ЗСВ е абсолютна
процесуална пречка за повторно разглеждане
на ново искане за противоконституционност
на тази разпоредба.
Конституционни съдии:
Борис Велчев
Стефка Стоева
Георги Ангелов
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
АГЕНЦИЯ
ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
Споразумение за изменение на Споразумение
между Комитета за използване на атомната
енергия за мирни цели към Министерския
съвет на Република България и Комисията
за атомна енергия на Република Гърция за
оперативно уведомяване при ядрена авария и
обмен на информация за ядрени съоръжения
(Одобрено с Решение № 731 от 2 септември
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
28 септември 2016 г.)
Агенцията за ядрено регулиране на Репуб
лика България, правоприемник на Комитета
за използване на атомната енергия за мирни
цели към Министерския съвет на Република
България, и Комисията за атомна енергия
на Реп ублика Гърци я, нари чани по-дол у
„Страните“,
Вземайки предвид поверените им задачи
съгласно Споразумението между правителството на Народна република България и
п рави телст вото на Реп ублика Гърци я за
оперативно уведомяване за ядрена авария и
обмена на информация за ядрени съоръжения
(Междуправителственото споразумение, 23
април 1989 г.),
Страните се споразумяха да изменят Споразумението между Комитета за използване
на атомната енергия за мирни цели към Министерския съвет на Република България и
Комисията за атомна енергия на Република
Гърция за оперативно уведомяване при ядрена авария и обмена на информация за яд„ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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рени съоръжения (Двустранно споразумение,
15.02.1991 г.), като актуализират информацията
в него и изменят чл. 2 от него и частично
приложение 1, както следва:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Член 2
ПУНКТОВЕ ЗА ВРЪЗК А
1. За целите на оперативното уведомяване
при ядрена авария договарящите се страни
създават пунктове за връзка:
В Република България:
• Агенция за ядрено регулиране
бул. Шипченски проход 69
София 1574, България
Телефонни номера: (+359 2) 9406 880, (+359)
887 277 434
Факс номер: (+359 2) 9406 889
Електронен адрес: emergen@bnra.bg
Интернет страница: www.bnra.bg
В Република Гърция:
• Комисия за атомна енергия
Пощенски адрес: P.O Box 60092, 15310 Agia
Paraskevi Attikis, Атина, Гърция
Те л е ф о н н и н о м е р а : +3 0 210 6 5 0 6 8 0 3,
+30 2106506700 (в работно време) / +30
2106503540 (24/7)
Факс номер: +30 2106506762
Електронен адрес: thomais.zormpaki@eeae.gr
Интернет страница: www.eeae.gr
2. Пунктовете за връзка осъществяват
своята дейност в съответствие с член 7 от
Конвенцията за ранно уведомяване при ядрена
авария от 26 септември 1986 г.“
§ 2. Приложение 1 се променя по отношение на списъка на ядрените съоръжения
в Република Гърция и остава непроменен по
отношение на списъка на ядрените съоръжения
в Република България, както следва:

СПИСЪК НА ЯДРЕНИТЕ ОБЕКТИ В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
I.

Реактори, свързани към мрежата:
Местоположение: АЕЦ „Козлодуй“
Име

Тип

Статус

Свързване към мрежата

В експлоатация

Козлодуй-5

ВВЕР-1000

В експлоатация

1987-11-29

1988-12-23

Козлодуй-6

ВВЕР-1000

В експлоатация

1991-08-02

1993-12-30

II. Затворени реактори:
Местоположение: АЕЦ „Козлодуй“
Име

Тип

Статус

Свързване към мрежата

В експлоатация Затваряне

Козлодуй-1 ВВЕР-440

ОЗИЕ*

1974-07-24

1974-10-28

2002-12-31

Козлодуй-2 ВВЕР-440

ОЗИЕ

1975-08-24

1975-11-10

2002-12-31

Козлодуй-3 ВВЕР-440

ОЗИЕ

1980-12-17

1981-01-20

2006-12-31

Козлодуй-4 ВВЕР-440

ОЗИЕ

1982-05-17

1982-06-20

2006-12-31

* Окончателно затворен за извеждане от експлоатация.
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III. Изследователски реактор:

Местоположение: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, София
Тип: IRT-2000, басейнов, без свежо и отработено гориво. Затворен за реконструкция
IV. Хранилище за отработено гориво:
Местоположение: АЕЦ „Козлодуй“
Пускане в експлоатация: 1990
Тип: мокър тип
Статус: лицензирано. В хранилището се
съхранява отработено ядрено гориво от реакторите ВВЕР-440 и ВВЕР-1000
V. Сухо хранилище за отработено гориво:
Местоположение: АЕЦ „Козлодуй“
Тип: система с контейнер с естествено
конвекционно въздушно охлаждане
Статус: в експлоатация
СПИСЪК НА ЯДРЕНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
В РЕПУБЛИК А ГЪРЦИЯ
І. Реактори, свързани към мрежата: Никакви
ІІ. Реактори в строеж: Никакви
ІІІ. Изследователски реактори:
Местоположение: Институт за ядрени и
радиологични науки и технологии, Енергетика и безопасност, НЦНИ „Демокрит“, Агия
Параскеви, Атика
Тип: Басейн, 5 MW Термален, Реактор
за изпитване на материали, гориво – нискообогатен уран
Статус: Удължено затваряне
ІV. Съхранение на отработено гориво
Местоположение: Сграда на изследователския реактор (временно съхранение)“
§ 3. Това Споразумение влиза в сила от
датата на подписването му.
§ 4. Останалите условия по Споразумението
между Комитета за използване на атомната
енергия за мирни цели към Министерския
съвет на Република България, вече Агенция
за ядрено регулиране, и Комисията за атомна
енергия на Република Гърция относно ранното
уведомяване при ядрени аварии и обмена на
информация за ядрените съоръжения (Двустранно споразумение, 15.02.1991 г.), които не
се изменят с това допълнително споразумение,
запазват действието си.
Изготвено във Виена на 28 септември 2016 г.
в два оригинални екземпляра, всеки от тях
на български, гръцки и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на съмнения при тълкуването предимство има английският текст.
За Агенцията за ядрено
регулиране на Република България:
Лъчезар Костов,
председател
8180

За Комисията за
атомна енергия на
Републ ика Гърция:
Христос Хoусиадас,
председател
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество в областта на спорта между
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на
образованието, културата, спорта, науката
и технологиите на Япония
(Одобрен с Решение № 706 от 25 август 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 27 септември 2016 г.)
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на
образованието, културата, спорта, науката и
технологиите на Япония, наричани по-долу
„Участниците“,
Стремейки се да развиват сътрудничеството в областта на спорта като средство за
укрепване на съществуващите приятелски
отношения и взаимно разбирателство между
народите на двете държави,
Постигнаха следното взаимно признаване:
Член 1
Цел
Участниците по настоящия Меморандум
за сътрудничество (наричан по-долу „Меморандумът“) целят да подпомагат развитието
на сътрудничеството в областта на спорта
на базата на принципа на реципрочност и
взаимна полза.
Член 2
Области на спортното сътрудничество
Участниците насърчават сътрудничеството
между спортни институции, спортни федерации и други спортни организации в двете
държави в следните области:
– Спорт за всички;
– Детско-юношески спорт;
– Спорт за високи постижения;
– Спорт през целия живот;
– Спорт за лица с увреждания;
– Спортна наука и спортна медицина;
– Спортни съоръжения;
– Антидопингова дейност;
– Спортен мениджмънт.
При взаимно изразено съгласие Участниците могат да развиват сътрудничество и в
други области.
Член 3
Форми на сътрудничество в областта на
спорта
Сътрудничеството в рамките на настоя
щия Меморандум се осъществява в следните
форми съгласно съществуващите закони и
наредби в страните:
– Обмен на информация и документация
по въпросите на изследвания в областта на
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спорта през целия живот, спортната медицина,
допинг контрола, детско-юношеския спорт,
както и в други области от взаимен интерес
в рамките на настоящия Меморандум;
– Размяна на спортни делегации и работни
посещения на експерти и висши служители
от Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на
образованието, културата, спорта, науката и
технологиите на Япония;
– Обмен на програми по линия на спортните федерации;
– Организация на тематични международни семинари, симпозиуми, конференции
и изложения.
Спортният обмен и условията за участие
на представители на Участниците в тези мероприятия се решават предварително между
Участниците.
Член 4
Програми за сътрудничество
За целите на изпълнението на настоящия
Меморандум Участниците могат да разработват програми за сътрудничество в рамките на
своите компетентности и финансови средства.
Редът и условията за уреждането на такива
програми, както и тяхната продължителност,
се решават взаимно между Участниците за
всеки конкретен случай.
Член 5
Финансиране
Финансовите уговорки за инициативите,
провеждани по настоящия Меморандум, се
решават предварително между Участниците в
рамките на наличните им финансови ресурси
и в съответствие със законите и наредбите в
двете страни.
Член 6
Начало и прекратяване
Сътрудничеството по този Меморандум
започва след подписването му от Участниците.
Всеки от Участниците има право да прекрати Меморандума, като изпрати на другата
страна в писмена форма по дипломатически
път шестмесечно предизвестие за намерението
си да го прекрати.
Подписано в два екземпляра в Токио на
27 септември 2016 г. на български, японски
и английски език, като всички текстове са
равностойни. В случай на противоречия в
тълкуването меродавен е английският текст.
За М и н ис т ерс т во то на младежта и
спорта на Република
България:
Красен Кралев,
министър
8181

За Министерството на
о бра зова н ие т о, к ул т урата, спорта, науката и
технологиите на Япония:
Хирокадзу Мацуно,
министър
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МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на
флуидите (ИФК)
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 15 септември 2016 г. – ДВ,
бр. 75 от 2016 г. В сила от 1 октомври 2016 г.)
Правителството на Република България,
Предс та в л я ва но о т г -ж а Меглена Кунева, заместник министър-председател по
координация на европейските политики и
институционалните въпроси и министър на
образованието и науката,
и
Институт фон Карман за динамика на
флуидите
(назоваван по-нататък като „ИФК“)
А дрес: Waterloosesteenweg 72, В-1640 SintGenesius-Rode, Белгия,
Представл яван о т д-р Херве Консини
(Hervé Consigny), действащ председател на
Борда на директорите,
Вземайки предвид, че България реши да
се присъедини към международната схема
за финансиране на ИФК – НАТО,
Вземайки предвид, че България и ИФК
се споразумяха за следното:
Член 1: Въведение
ИФК е интернационална научна асоциация с нестопанска цел, която в момента се
финансира от 12 държави – членки на НАТО.
Цел и т е на ИФК , к а к т о е посочено в
правните устави, са:
– Да насърчава обучението на учени и
инженери от държавите – членки на НАТО,
в областта на динамиката на флуидите;
– Да допринесе за разпространяването
на знани я в област та на динамиката на
флуидите;
– Да предприема, да проучва и да насърчава проучвания и научни изследвания
в областта на теоретичната и експерименталната динамика на флуидите, в т. ч. и
числови методи.
Правният устав на Института е приложен
като Приложение 1.
Програмите за обу чения и нау чни изследвания се фокусират главно върху въздухоплаване, поток в турбомашини, вятърен
инженеринг, екологични проблеми, космически и промишлени процеси, включващи
динамика на флуидите. Поддържа се балансът
между експериментирането и изчислението.
Силна подкрепа се осигурява чрез числови
методи, съоръжения и апаратура, голяма
част от които се характеризират с оригинално изследване.
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Член 2: Предимства на финансирането
на ИФК
Всяка държава – членка на НАТО, може да
изрази своята готовност да подкрепи продължението на академичните програми на ИФК.
Ползата от тази финансова подкрепа към ИФК
се изразява в това, че всеки гражданин на
тази държава членка може да кандидатства за
участие в академичните програми на ИФК.
Броят на участниците от страните членки
зависи от логистичните възможности на ИФК
и добрия баланс между различните националности. Безвъзмездна помощ в рамките
на финансовите възможности ИФК може да
бъде предоставена на учените от държавите
членки по следните академични програми:
магистър научни изследвания в областта на
динамика на флуидите, докторска, както и
краткосрочна обучителна програма.
Приема не т о н а б ъ л г ар с к и т е у чен и в
академичните програми на ИФК подлежи
на одобрение от страна на националните
представители на Организацията за наука
и технологии – ОНТ (Science and Technology
Organization – STO) в България.
Член 3: Финансово задължение на страната – членка на НАТО
Финансовият принос към дейностите на
ИФК се изчислява съгласно формулата за
споделяне на разходите и се изразява в проценти на базата на целевия брутен национален
приход. Българското участие в гражданския
бюджет за 2016 – 2017 г. е 0,3262 %, следователно приносът към бюджета на ИФК ще
бъде в размер 9534,75 евро за академичната
година 2016 – 2017 г.
Бюджетът на ИФК относно финансирането на Института фон Карман се разглежда
всяка година от Работната група на НАТО,
състояща се от страните, финансиращи ИФК,
и впоследствие се представя на Бюджетната
комисия на НАТО.
Член 4: Оттегляне
В случай на отказ от договора засегнатата
държава сътрудник изпраща официално писмо за намерение до ИФК една академична
година преди прилагането на заявление за
оттегляне.
Член 5: Споразумение
България, подписвайки този Меморандум
за разбирателство и след изпълнение на
националните процедури за влизане в сила,
се съгласява с уставите на ИФК, както и да
подкрепи финансирането на ИФК. ИФК, подписвайки този Меморандум за разбирателство
и след изпълнение на националните процедури
за влизане в сила, позволява на българските граждани да участват в разнообразните
академични програми на ИФК. Настоящият
Меморандум за разбирателство влиза в сила
по отношение на Република България след
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изпълнението на националните процедури по
влизане в сила. Меморандумът за разбирателство може да бъде удължен чрез взаимно
споразумение между участващите страни.
Съставено в четири екземпляра на български и английски език.
От името на Република
България:
Дата:
София
Меглена Кунева,
заместник министър-председател по координация
на европейските политики и институционалните
въпроси и министър на
образованието и науката

За Институт
фон Карм ан за
динамик а на
флуидите:
Дата: 20/4/2016
Брюксел
д-р Херве Консини,
действащ председател на Борда на
директорите

(Бланка на: „ФОН К АРМАН ИНСТИТУТ ЗА
ДИНАМИК А НА ФЛУИДИТЕ“)

УСТАВ

Наименование и адрес на управление
Член 1: Международно сдружение с нестопанска цел, създадено под името „фон Карман
Институт за динамика на флуидите“, съкратено
„Ф.К.И.“, с адрес на управление в Брюксел,
район на юрисдикция Халле-Вилвоорде, 72
Шосе де Ватерлоо, Роуд-Сейнт-Женез, Белгия.
Името може да се превежда на:
– Нидерландски: „von Karman Instituut voor
Stromingsdynamica“, съкратено „V.K.I.“
– Френски: „Institut von Karman de Dynamique
des Fluides“, съкратено „I.V.K.“
Предмет на дейност
Член 2: Предметът на дейност на Ф.К.И.
включва:
a) популяризиране на обучението за учени и ин женери о т д ържа ви – ч ленк и на
Организаци ята на Северноатлантическ и я
договор (НАТО), в областта на динамиката
на флуидите;
б) допринасяне за разпространението на
знанието в областта на динамиката на флуидите;
в) предприемане, стимулиране и популяризиране на проучвания и изследвания в
областта на теоретичната, експерименталната
и числовата динамика на флуидите.
Учени и инженери от други страни може да
бъдат упълномощени от Съвета на директорите
съгласно политиката на НАТО да участват в
дейността на Института.
Може да осигурява съдействие и да проявява интерес към всички дейности, които
попадат в неговата сфера на компетентност.
Сдружението може да извършва всякакви
действия, които са директно или индиректно
свързани с неговия предмет на дейност.
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Може също така да създава и управлява
служба или институция с цел осъществяване
на своята дейност. За да реализира своята
дейност, сдружението провежда университетски и следуниверситетски преподавателски
дейности, свързани с перспективни изследвания в областта на динамиката на флуидите.
Сдружението организира, освен всичко
друго, университетски и следуниверситетски
програми за обучение, лекторски курсове,
симпозиуми, семинари и провежда фундаментални и приложни изследвания в области, като аеронавтика и космически науки,
турбомашини и задвижване, хидродинамика,
приложима за промишлени и екологични
цели.
Правна рамка
Член 3: Сдружението се регламентира от
разпоредбите на Раздел III на белгийския
Закон от 27 юни 1921 г. за международните
сдружения с нестопанска цел.
Членове
Член 4: Сдружението се състои от пълноправни членове, по-долу „членове“, и почетни
членове, по-долу „почетни членове“. Членството е отворено за белгийски граждани
и граждани на други държави – членки на
НАТО.
Броят на членовете е неограничен и трябва
да бъде поне с един повече от броя на директорите. Членството може да се предоставя
съгласно процедурата за членство, предвидена
в Член 5. Титлата „почетен член“ се връчва
от Съвета на директорите след предложение на председателя и след консултации с
Общото събрание на лице, чиято експертна
компетентност е призната.
Почетните членове получават покана за
събранията на Съвета и Общото събрание в
качеството на консултанти.
Приемане
Член 5: Молби за членство се адресират
до Ф.К.И. След това се предават на Общото
събрание и трябва да бъдат одобрени с мнозинство от три четвърти от дадените гласове.
Общото събрание не е длъжно да аргументира своето решение, което е окончателно.
Кандидатите се уведомяват за решението
на Общото събрание чрез обикновена поща,
електронна поща или по факс.
Член 6: Членовете са длъжни да заплатят
членска такса, чиято сума се определя от
Общото събрание.
Общо събрание
Член 7: Общото събрание се състои от
членовете.
Обикновеното Общо събрание провежда
своите срещи веднъж годишно, по време
на първите четири месеца от календарната
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година, на адреса на управление на сдружението или на място, посочено в известието
за свикване на събранието.
Председателят на Съвета на директорите председателства заседанията на Общото
събрание.
Председателят или Секретарят свикват
Общото събрание с писмо, факс или по
електронна поща поне осем дни преди датата
на събранието. Известията за свикване на
Общото събрание включват и дневния ред.
Общото събрание може да разисква само
точки, включени в дневния ред.
Общото събрание обсъжда и взема решения по всички въпроси от общ характер,
финансовото управление на сдружението,
назначаване на директорите и тяхното отстраняване от длъжност.
Тъй като не се изисква кворум, решенията
на Общото събрание се приемат с мнозинство на подадените гласове, освен когато е
предвидено друго в настоящия Устав.
Всеки член има право само на един глас.
Решенията, приети от Общото събрание,
се записват в регистър, подписан от Председателя и Секретаря, и се съхраняват на
адреса на управление на сдружението.
Всеки член може да се консултира с този
регистър, като той не може да бъде изнасян
извън адреса на управление на сдружението.
Отнемане на права
Член 8: Членството във Ф.К.И. се прекратява при:
а) оставка на члена;
б) решение на Общото събрание, в което
се посочват мотивите за това решение, прието с тайно гласуване с мнозинство от три
четвърти от гласовете на присъстващите
членове, след изслушване на обяснения в
защита на въпросния член.
В двата случая загубата на членство води
след себе си загуба на всички възможни
права върху активите на Ф.К.И. към този
момент. Същото важи и по отношение на
наследниците на починалите членове.
Съвет на директорите
Член 9: Съветът на директорите се състои
от не по-малко от дванадесет и не повече
от двадесет и седем директори, избрани от
пълноправните членове.
Поне осем членове от Съвета следва да
са белгийски граждани.
Мандатът на директора не може да надхвърля периода между две обикновени Общи
събрания.
Всеки директор, който подава оставка,
трябва да остане на длъжност до датата на
следващото Общо събрание. Съветът на директорите може обаче да назначи временен
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заместник на директора, който да замести
директора, който е подал оставка, до края
на неговия мандат.
Съветът на директорите може да предостави титлата „Почетен председател“ на напускащия Председател. Почетният председател
остава директор, ако е приложимо.
Всички документи във връзка с назначаването, освобождаването или оставката на
директорите се предоставят на Публичната
федерална служба „Правосъдие“ и се публикуват в анексите към Официалния вестник
на Белгия.
Всеки директор може да бъде представляван от пълномощник по негов избор, който
трябва обаче да бъде член на сдружението.
Всяко пълномощно в тази връзка трябва да
бъде издадено в писмен вид с право на делегиране. Никой представител обаче не може
да притежава повече от две пълномощни.
Директорите се допускат до преизбиране
в края на своя мандат.
Съветът на директорите назначава Председателя и Зам.-председателя измежду своите
членове с таен вот. За да бъдат избрани, те
трябва да получат абсолютно мнозинство.
Съветът на директорите може също така да
назначи Секретар и Касиер, които обаче може
да не са членове на сдружението.
Председателят на Съвета на директорите
председателства срещите на Общото събрание. Съветът на директорите контролира
общото управление на Ф.К.И. и напредъка
на работата му.
Председателят има правомощията да предприема спешни мерки между заседанията
и да свика, ако е необходимо, извънредно
заседание на Общото събрание.
Съветът на директорите или някои определени директори могат да бъдат отстранени
от длъжност с решение на Общото събрание,
прието с таен вот, с мнозинство от три четвърти на присъстващите членове.
Съветът на директорите е изпълнителният и административен управляващ орган на
Ф.К.И. Той се свиква по инициатива на Председателя или по искане на двама директори.
За да имат сила обсъжданията на Съвета
на директорите, на тях трябва да присъстват
или да бъдат представлявани мнозинството
от директорите. Решенията се приемат с
обик новено мнозинство, освен когато се
предвижда специално мнозинство съгласно
настоящия Устав или по закон. В случай на
равни гласове предложението се счита за
отхвърлено.
Председател ят или негови ят Сек ретар
свикват съвещанията на Съвета. Съветът
провежда своите съвещания поне два пъти
годишно. Известията за свикване на съвещанията на Съвета се изпращат с писмо, по
електронна поща или по факс поне осем дни
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преди датата, определена за съвещанието.
Посочените известия съдържат дневния ред
за съвещанието.
Съветът на директорите може да създава
каквито органи прецени като необходими за
осъществяване на дейността на сдружението.
Той определя и техните работни задачи.
Членовете на Съвета не може да получават възнаграждение за своите услуги. Разходите, извършени от тях при изпълнение на
техните задължения, обаче следва да бъдат
възстановени.
Решенията, приети от Съвета на директорите, се вписват в регистър, подписан от
Председателя и Секретаря, който се съхранява
на адреса на управление на сдружението.
Всеки член може да се консултира с този
регистър, но той не може да бъде изнасян
извън адреса на управление на сдружението.
Езици
Член 10: Предвид връзката на сдружението
с НАТО работните езици на сдружението са
английски или френски. В комуникацията с
администрацията на страната-домакин обаче следва да бъдат използвани френски или
нидерландски.
Финансиране
Член 11: Финансовите ресурси на Ф.К.И.
постъпват от:
а) субсидии, дарения или наследства от
всякакъв вид;
б) членски внос, ако има такъв;
в) плащания, ако има такива, в резултат
на услугите, предоставяни на трети страни.
Член 12: Финансовата година на сдружението е с едногодишен цикъл, започва на
1 октомври през първата година и приключва
на 30 септември следващата година.
Годишните отчети за предходната финансова година, както и бюджетът за следващата
финансова година се изготвят от Съвета
на директорите и се подават за одобрение
от Общото събрание на неговото следващо
заседание.
Член 13: Общото събрание избира измежду своите членове или извън тях един или
повече одитори, които да одитират отчетите.
Управление
Член 14: Съветът на директорите управлява
ежедневната дейност на Ф.К.И. Той може да
делегира някои от своите правомощия на
своя Председател, директор или едно или повече длъжностни лица съгласно вътрешните
правила на сдружението.
Законни правомощия
Член 15: Представителството на сдружението, и по-конкретно правото за обръщане
към съд, приемане на дарения и наследства и,
по-общо, извършаване на всякакви законови
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действия от името на Ф.К.И., се осигурява
от Председателя на Съвета на директорите
или чрез делегиране съгласно чл. 14.
Всички документи, свързани с назначаването, освобождаването или напускането
на лица, упълномощени да представляват
сдружението, се предоставят на Федералната
публична служба „Правосъдие“ и се публикуват в анексите на белгийския Официален
вестник.
Изменение на устава и прекратяване
Член 16: Всяко предложение за изменение
на Устава или прекратяване на сдружението трябва да бъде направено от Съвета на
директорите или поне от трима членове на
сдружението. Не се приема решение, освен
ако не бъде одобрено от мнозинст во от
три четвърти от членовете на сдружението.
Ако обаче по време на Общото събрание
присъстват по-малко от три четвърти от
членовете на сдружението, се свиква ново
Общо събрание и се оправомощава да вземе
окончателно валидно решение по въпросното
предложение с мнозинство от три четвърти
от присъстващите членове.
Съветът на директорите трябва да информира членовете на сдружението за датата на
съвещанието на Общото събрание, на което
ще се гласува посоченото предложение, както
и предложените изменения.
В случай на прекратяване Общото събрание следва да назначи двама ликвидатори,
като всички активи на Ф.К.И. се прехвърлят
в полза на Белгийската държава.
Случаи, които не са предвидени в устава
Член 17: Всички случаи, които не са изрично
предвидени в настоящия Устав, се регламентират от белгийското законодателство.
8078

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
център за спешна медицинска помощ (обн., ДВ,
бр. 98 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 9 от 2009 г. и бр. 13 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Директорът провежда и контролира
политиката по осигуряване на човешките
ресурси в центъра и:
1. утвърждава правила за подбор и развитие на персонала, съгласувано с министъра
на здравеопазването;
2. организира, координира и контролира
осъществяването на периодична оценка на
професионалните компетентности и поддържането на квалификацията на персонала.“
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§ 2. В чл. 4а, ал. 1 след думата „длъжности“
се поставя запетая и се добавя „видовете и
броят на екипите“.
§ 3. В чл. 4б, ал. 1 думите „на всеки три
години“ се заменят с „ежегодно“.
§ 4. В чл. 4д ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в т. 3
накрая се добавя „и продължителна квалификация като база за обучение след положителна акредитационна оценка.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Центровете за спешна медицинска
помощ, полу чили положителна акредитационна оценка, осъществяват дейности по
осигуряване на необходимото обучение на
персонала и на центровете за спешна медицинска помощ, определени със заповед на
министъра на здравеопазването, които нямат
положителна акредитационна оценка.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Дейността на центъра се осъществява
от:
1. стационарни екипи:
а) стационарни диспечерски екипи в районните координационни централи;
б) стационарни спешни екипи във филиалите за спешна медицинска помощ;
2. мобилни спешни екипи:
а) реанимационни екипи;
б) лекарски екипи;
в) долекарски екипи;
г) домедицински екипи.
(2) Видовете стационарни екипи и мобилни
спешни екипи, техните основни професионални дейности и състав се определят съобразно
Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Спешна медицина“
(ДВ, бр. 4 от 2016 г.).“
2. В ал. 3 думите „Екипите по ал. 1, т. 3“
се заменят със „Стационарни спешни екипи
по ал. 1, т. 1, буква „б“.
Заключителни разпоредби
§ 7. В Прави лника за уст ройст вото и
дейността на домовете за медико-социални
грижи за деца (обн., ДВ, бр. 49 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2004 г., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 14 и 53 от 2011 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 17 ал. 5 се изменя така:
„(5) Извън слу чаите по ал. 2, 3 и 4 в
ДМСГД се приемат за лечение деца:
1. с ниско тегло поради недоносеност – със
съгласието на техните родители или настойници;
2. с хронични заболявания и увреждания
с потребност от продължително лечение, рехабилитация и постоянни медицински грижи
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за срок до шест месеца – със съгласието на
техните родители или настойници и решение
на обща лекарска консултативна комисия
към лечебно заведение за болнична помощ,
провеждало активното лечение на детето, за
необходимостта от продължително лечение,
рехаби ли тац и я и пос т оя н н и мед и ц и нск и
грижи.“
2. В чл. 27а, ал. 1 думите „на всеки три
години“ се заменят с „ежегодно“.
3. В чл. 27г ал. 2 се отменя.
§ 8. В Правилника за уст ройст вото и
дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1
от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ,
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бр. 63 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 23а, ал. 1 думите „на всеки три
години“ се заменят с „ежегодно“.
2. В чл. 23г ал. 2 се отменя.
§ 9. В Прави лника за уст ройст вото и
дейността на центровете за трансфузионна
хематология (обн., ДВ, бр. 89 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 24 от 2007 г. и бр. 13 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 15а, ал. 1 думите „на всеки три
години“ се заменят с „ежегодно“.
2. В чл. 15г ал. 2 се отменя.
Министър:
Петър Москов
8104
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-5
от 10 септември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откри
вам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Вратца, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Каменичка
Скакавица, с. Ново село и с. Раненци, община
Кюстендил, област Кюстендил (без територията
на поземлените имоти, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Кюстендил).
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и када
стралните регистри, е „Консултантска агенция
Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на запо
ведта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на тери
торията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
8278
ЗАПОВЕД № РД-16-6
от 10 септември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откри
вам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата
на с. Богослов, с. Грамаждано, с. Жиленци и
с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюс
тендил (без територията на поземлените имоти,
за които кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със заповеди на началника
на Службата по геодезия, картография и када
стър – Кюстендил).
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и када
стралните регистри, е „Ленд Дейта център“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 899 от 25.09.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.

2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
8279
ЗАПОВЕД № РД-16-7
от 10 септември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землищата на гр. Трън,
с. Вукан, с. Горочевци, с. Мрамор, с. Студен извор,
с. Видрар, с. Докьовци и с. Лева река, община
Трън, област Перник.
1. Правоспособното лице, на което се въз
лага изработването на кадаст ра лната карта
и кадас тралните регистри, е „Геотехинжене
ринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Перник, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
8280
ЗАПОВЕД № РД-16-8
от 13 септември 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землищата на с. Баня,
с. Бачево, с. Годлево, с. Горно Драглище, с. До
бърско и с. Долно Драглище, община Разлог,
област Благоевград.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е ЕТ „Интерфейс – Петко
Казанлъклиев“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № 542 от 10.07.2001 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, общината и съответните
кметства.
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на позем
лените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
8281
ЗАПОВЕД № КД-14-37
от 13 септември 2016 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във връзка
със заявление вх. № 01-213570 от 15.07.2016 г. от
г-н Георги Икономов в качеството му на кмет
на община Банско за отстраняване на явна фак
тическа грешка, състояща се в несъответствие
в границите на поземлените имоти между ур
банизираната и неурбанизираната територия, и
ПУП – ПР, одобрен със Заповед № 240 от 1990 г.
и Заповед № 01-364 от 2005 г. на кмета на община
Банско, и приложения към заявлението проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралния
регистър на недвижимите имоти, изработен от
правоспособно лице по ЗКИР, одобрявам изме
нението в кадастралната карта и кадастралния
регистър на недвижимите имоти на гр. Банско,
ЕКАТТЕ 02676, община Банско, одобрени със
Заповед № РД-18-81 от 10.12.2009 г. на изпъл
нителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 02676.32.1;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Магдалина Лазарова Кехайова въз основа на
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1866 от
11.10.2005 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 863 кв. м;
данни след промяната: площ: 863 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.32.1477;
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Банско въз основа на решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено
от ПК – Банско;
данни преди промяната: площ: 1553 кв. м;
данни след промяната: площ: 1543 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.33.1;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Димитър Костадинов Баряков въз основа
на решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 960 от 24.09.2007 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 443 кв. м;
данни след промяната: площ: 307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.33.7;
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начин на трайно ползване: нива, собственост
на Община Банско: липсва информация;
данни преди промяната: площ: 152 кв. м;
данни след промяната: площ: 148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.33.8;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Иван Лазаров Кехайов въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1401 от
3.08.2005 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 497 кв. м;
данни след промяната: площ: 497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.33.1476;
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Банско въз основа на решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено
от ПК – Банско;
данни преди промяната: площ: 2097 кв. м;
данни след промяната: площ: 2058 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.34.1;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Михаил Георгиев Терзиев въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1Б от
29.12.2003 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 1319 кв. м;
данни след промяната: площ: 1318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.34.31;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Михаил Георгиев Терзиев въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 665 от
31.10.2006 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 143 кв. м;
данни след промяната: площ: 143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.34.33;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Георги Димитров Слаев въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 251 от
12.05.2006 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 647 кв. м;
данни след промяната: площ: 540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.35.1;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на: Мария Георгиева Златева въз основа на нота
риален акт за продажба на земеделска земя № 81,
том VIII, рег. 5821, дело 1445 от 23.10.2006 г., из
даден от Краси Манев – нотариус при Разложкия
районен съд; Никола Тодоров Златев въз основа
на решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
право на собственост в стари реални граници
№ 2205 от 13.08.2012 г., издадено от ОСЗ – Банско;
данни преди промяната: площ: 965 кв. м;
данни след промяната: площ: 826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.35.2;
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начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Банско: липсва информация;
данни преди промяната: площ: 100 кв. м;
данни след промяната: площ: 86 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.35.3;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Самуил Тодоров Балев въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1856 от
19.10.2007 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 391 кв. м;
данни след промяната: площ: 231 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.35.4;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Петър Иванов Гюмов въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 929 от
28.11.2007 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 1511 кв. м;
данни след промяната: площ: 1511 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.35.5;
начин на трайно ползване: за друг вид застро
яване, собственост на: Иван Георгиев Колчагов
въз основа на нотариален акт за дарение на зе
меделска земя № 76, том III, рег. 3266, дело 476
от 13.08.2001 г., издаден от Краси Манев – нота
риус при Разложкия районен съд; Янка Иванова
Пицина въз основа на нотариален акт за дарение
на земеделска земя № 76, том III, рег. 3266, дело
476 от 13.08.2001 г., издаден от Краси Манев – но
тариус при Разложкия районен съд; Николай
Костадинов Загорчин въз основа на нотариален
акт за дарение на земеделска земя № 76, том
III, рег. 3266, дело 476 от 13.08.2001 г., издаден от
Краси Манев – нотариус при Разложкия районен
съд; Мария Иванова Думбанова въз основа на
нотариален акт за дарение на земеделска земя
№ 76, том III, рег. 3266, дело 476 от 13.08.2001 г.,
издаден от Краси Манев – нотариус при Разлож
кия районен съд;
данни преди промяната: площ: 3039 кв. м;
данни след промяната: площ: 2982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.35.6;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Лазар Иванов Гурев въз основа на решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 228 от
4.01.2007 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 217 кв. м;
данни след промяната: площ: 186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.35.10;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Костадин Иванов Терзиев въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1Б от
5.01.1999 г., издадено от ПК – Банско;
данни преди промяната: площ: 101 кв. м;
данни след промяната: площ: 47 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.35.1475;
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начин на трайно ползване: за друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение, собственост на
Община Банско въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено от
ПК – Банско;
данни преди промяната: площ: 2286 кв. м;
данни след промяната: площ: 1875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.36.11;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на: Елена Георгиева Колчагова въз основа на
нотариален акт за дарение на земеделска земя
№ 129, том V, рег. 4681, дело 929 от 21.06.2004 г.,
издаден от Краси Манев – нотариус при Разлож
кия районен съд; Райна Георгиева Думанова въз
основа на нотариален акт за дарение на земе
делска земя № 129, том V, рег. 4681, дело 929 от
21.06.2004 г., издаден от Краси Манев – нотариус
при Разложкия районен съд;
данни преди промяната: площ: 1473 кв. м;
данни след промяната: площ: 1424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.88.17;
начин на трайно ползване: нива, собственост
на Димитър Наумов Рискьов въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1220 от
13.04.2005 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
данни преди промяната: площ: 341 кв. м;
данни след промяната: площ: 342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.88.1479;
начин на трайно ползване: за друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение, собственост на
Община Банско въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено от
ПК – Банско;
данни преди промяната: площ: 2307 кв. м;
данни след промяната: площ: 1724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.7;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 2422 кв. м;
данни след промяната: площ: 2424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.2738;
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 561 кв. м;
данни след промяната: площ: 552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.2868;
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), собственост на Димитър Самуилов
Балев въз основа на документ: други, № 201,
том 1, рег. 1248 от 16.07.2003 г., на Службата по
вписванията – Разлог;
данни преди промяната: площ: 762 кв. м;
данни след промяната: площ: 730 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.2869;
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начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), собственост на Община Банско въз
основа на акт за частна общинска собственост
№ 204 от 31.08.2001 г., издаден от Община Банско;
данни преди промяната: площ: 768 кв. м;
данни след промяната: площ: 690 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.2891;
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, собственост на Катя Николова
Димова въз основа на нотариален акт № 96, том 1,
рег. 205, дело 212 от 2.03.1995 г., издаден от Краси
Манев – нотариус при Разложкия районен съд;
данни преди промяната: площ: 564 кв. м;
данни след промяната: площ: 544 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.2895;
начин на трайно ползване: незастроен имот
за жилищни нужди, собственост на Парашкева
Георгиева Хаджипопова въз основа на решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1015в от
5.09.2008 г., издадено от ОСЗ – Разлог;
данни преди промяната: площ: 1391 кв. м;
данни след промяната: площ: 1391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3148;
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), собственост на: Борис Николов Пре
шелков въз основа на договор от 15.06.1998 г.,
издаден от областния управител на Софийска
област; Димитър Николов Прешелков въз основа
на договор от 15.06.1998 г., издаден от областния
управител на Софийска област;
данни преди промяната: площ: 463 кв. м;
данни след промяната: площ: 433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3153;
начин на трайно ползване: незастроен имот
за жилищни нужди, собственост на: Димитър
Самуилов Балев: няма документ за собственост;
Тодор Самуилов Балев: няма документ за соб
ственост; Георги Самуилов Балев: няма документ
за собственост;
данни преди промяната: площ: 386 кв. м;
данни след промяната: площ: 376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3513;
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), собственост на: Борис Иванов Стоянов
въз основа на документ: други, № 20, том 1, рег.
134 от 21.01.2004 г. на Службата по вписвания
та – Разлог; Янка Атанасова Стоянова въз осно
ва на документ: други, № 20, том 1, рег. 134 от
21.01.2004 г. на Службата по вписванията – Разлог;
данни преди промяната: площ: 838 кв. м;
данни след промяната: площ: 729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3514;
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 m), собственост на Община Банско въз
основа на акт за частна общинска собственост
№ 200 от 31.08.2001 г., издаден от Община Банско;
данни преди промяната: площ: 777 кв. м;
данни след промяната: площ: 762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3517;
начин на трайно ползване: ниско застро
яване (до 10 m), собственост на: Явор Георгиев
Звънчаров въз основа на нотариален акт № 20
от 29.09.1997 г., издаден от Разложкия районен
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съд, Виктор Георгиев Звънчаров въз основа на
нотариален акт № 20 от 29.09.1997 г., издаден от
Разложкия районен съд;
данни преди промяната: площ: 843 кв. м;
данни след промяната: площ: 818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3552;
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди, собственост на Община Банско:
няма документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 663 кв. м;
данни след промяната: площ: 715 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3644;
начин на трайно ползване: за друг вид озеле
нени площи, собственост на Община Банско въз
основа на акт за частна общинска собственост
№ 205 от 31.08.2001 г., издаден от Община Банско;
данни преди промяната: площ: 513 кв. м;
данни след промяната: площ: 442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3645;
начин на трайно ползване: за друг вид озеле
нени площи, собственост на Община Банско въз
основа на акт за частна общинска собственост
№ 199 от 31.08.2001 г., издаден от Община Банско;
данни преди промяната: площ: 443 кв. м;
данни след промяната: площ: 588 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3647;
начин на трайно ползване: за друг вид озе
ленени площи, собственост на Община Банско:
няма документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 362 кв. м;
данни след промяната: площ: 355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3649;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 1307 кв. м;
данни след промяната: площ: 1085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3653;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 3849 кв. м;
данни след промяната: площ: 3723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3656;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 2931 кв. м;
данни след промяната: площ: 2865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4060;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 4808 кв. м;
данни след промяната: площ: 3539 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4081;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 883 кв. м;
данни след промяната: площ: 947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4082;
начин на трайно ползване: за друг вид за
строяване, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
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данни преди промяната: площ: 3394 кв. м;
данни след промяната: площ: 3462 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4084;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 8661 кв. м;
данни след промяната: площ: 7680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4160;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 1156 кв. м;
данни след промяната: площ: 1154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4251;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 995 кв. м;
данни след промяната: площ: 1115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4450;
начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, собственост на Община Банско: няма
документ за собственост;
данни преди промяната: площ: 8772 кв. м;
данни след промяната: площ: 8778 кв. м.
2. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5208;
площ: 990 кв. м; начин на трайно ползване: неза
строен имот за жилищни нужди; собственост на
Община Банско: няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5209;
площ: 1140 кв. м; начин на трайно ползване: неза
строен имот за жилищни нужди, собственост на
Община Банско: няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5210;
площ: 49 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на: Елена
Георгиева Колчагова въз основа на нотариален
акт за дарение на земеделска земя № 129, том
V, рег. 4681, дело 929 от 21.06.2004 г., издаден от
Краси Манев – нотариус при Разложкия районен
съд; Райна Георгиева Думанова въз основа на
нотариален акт за дарение на земеделска земя
№ 129, том V, рег. 4681, дело 929 от 21.06.2004 г.,
издаден от Краси Манев – нотариус при Разлож
кия районен съд;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5211;
площ: 390 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Методи
Димитров Терзиев въз основа на нотариален акт
№ 85, том 2, дело 779 от 14.09.1992 г., издаден от
Краси Манев – разложки районен съдия;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5212;
площ: 71 кв. м; начин на трайно ползване: за друг
вид озеленени площи; собственост на Методи
Димитров Терзиев въз основа на нотариален акт
№ 85, том 2, дело 779 от 14.09.1992 г., издаден от
Краси Манев – разложки районен съдия;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5213;
площ: 114 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Община
Банско: няма документ за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 02676.501.5214;
площ: 108 кв. м, начин на трайно ползване: за
друг вид озеленени площи; собственост на Община
Банско: няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5215;
площ: 31 кв. м; начин на трайно ползване: за вто
ростепенна улица; собственост на Лазар Иванов
Гурев въз основа на решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 228 от 4.01.2007 г., издадено
от ОСЗГ – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5216;
площ: 57 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на: Мария
Иванова Думбанова въз основа на нотариален акт
за дарение на земеделска земя № 76, том III, рег.
3266, дело 476 от 13.08.2001 г., издаден от Краси
Манев – нотариус при Разложкия районен съд;
Иван Георгиев Колчагов въз основа на нотариа
лен акт за дарение на земеделска земя № 76, том
III, рег. 3266, дело 476 от 13.08.2001 г., издаден от
Краси Манев – нотариус при Разложкия районен
съд; Янка Иванова Пицина въз основа на нотари
ален акт за дарение на земеделска земя № 76, том
III, рег. 3266, дело 476 от 13.08.2001 г., издаден от
Краси Манев – нотариус при Разложкия районен
съд; Николай Костадинов Загорчин въз основа
на нотариален акт за дарение на земеделска земя
№ 76, том III, рег. 3266, дело 476 от 13.08.2001 г.,
издаден от Краси Манев – нотариус при Разлож
кия районен съд;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5217;
площ: 283 кв. м; начин на трайно ползване: за вто
ростепенна улица; собственост на: Янка Иванова
Пицина: няма документ за собственост; Мария
Иванова Думбанова: няма документ за собстве
ност; Иван Георгиев Колчагов: няма документ
за собственост; Николай Костадинов Загорчин:
няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5218;
площ: 308 кв. м; начин на трайно ползване: за
друг вид озеленени площи; собственост на: Мария
Иванова Думбанова: няма документ за собстве
ност; Иван Георгиев Колчагов: няма документ
за собственост; Янка Иванова Пицина: няма
документ за собственост; Николай Костадинов
Загорчин: няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5219;
площ: 160 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Самуил
Тодоров Балев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1856 от 19.10.2007 г., издадено
от ОСЗГ – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5220;
площ: 604 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Самуил
Тодоров Балев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1856 от 19.10.2007 г., издадено
от ОСЗГ – Банско;
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поземлен имот с идентификатор 02676.501.5221;
площ: 239 кв. м; начин на трайно ползване: за
друг вид озеленени площи; собственост на Самуил
Тодоров Балев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1856 от 19.10.2007 г., издадено
от ОСЗГ – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5222;
площ: 155 кв. м; начин на трайно ползване: за
друг вид озеленени площи; собственост на Самуил
Тодоров Балев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1856 от 19.10.2007 г., издадено
от ОСЗГ – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5223;
площ: 14 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица, собственост на Община
Банско: липсва информация;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5224;
площ: 139 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Никола
Тодоров Златев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 2205 от 13.08.2012 г., издадено
от ОСЗ – Банско; Мария Георгиева Златева въз
основа на нотариален акт за продажба на земе
делска земя № 81, том VIII, рег. 5821, дело 1445 от
23.10.2006 г., издаден от Краси Манев – нотариус
при Разложкия районен съд;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5225;
площ: 275 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Мария Ге
оргиева Златева: няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5226;
площ: 313 кв. м; начин на трайно ползване: за
друг вид озеленени площи; собственост на Мария
Георгиева Златева: няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5227;
площ: 54 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Костадин
Иванов Терзиев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено от
ПК – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5228;
площ: 375 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Костадин
Иванов Терзиев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено от
ПК – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5229;
площ: 342 кв. м; начин на трайно ползване: за друг
вид озеленени площи; собственост на Костадин
Иванов Терзиев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено от
ПК – Банско;
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поземлен имот с идентификатор 02676.501.5230;
площ: 411 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Община
Банско въз основа на решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено
от ПК – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5231;
площ: 107 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Георги Ди
митров Слаев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 251 от 12.05.2006 г., издадено
от ОСЗГ – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5232;
площ: 38 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Община
Банско въз основа на решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено
от ПК – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5233;
площ: 4 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Община
Банско: липсва информация;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5234;
площ: 136 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Димитър
Костадинов Баряков въз основа на решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за въ зс та новя ва не на п ра во на
собственост в стари реални граници № 960 от
24.09.2007 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5235;
площ: 194 кв. м; начин на трайно ползване: за
друг вид озеленени площи; собственост на Община
Банско: няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5236;
площ: 10 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на община
Банско въз основа на решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено
от ПК – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5237;
площ: 582 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Община
Банско въз основа на решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 1Б от 5.01.1999 г., издадено
от ПК – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5238;
площ: 238 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Васил Ива
нов Гурев въз основа на решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 860 от 25.11.2005 г., издадено
от ПК – Банско;
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поземлен имот с идентификатор 02676.501.5239;
площ: 46 кв. м; начин на трайно ползване: за
друг вид озеленени площи; собственост на Васил
Иванов Гурев въз основа на решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване на право на собственост в стари
реални граници № 860 от 25.11.2005 г., издадено
от ПК – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5240;
площ: 353 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Асен Геор
гиев Хаджиласков въз основа на нотариален акт
№ 5, том 21, рег. 4704, дело 4344 от 13.07.2007 г.
на Службата по вписванията – Разлог; Костадин
Димитров Сугарев въз основа на нотариален акт
№ 5, том 21, рег. 4704, дело 4344 от 13.07.2007 г.
на Службата по вписванията – Разлог;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5241;
площ: 331 кв. м; начин на трайно ползване: за
друг вид озеленени площи; собственост на: Асен
Георгиев Хаджиласков въз основа на нотариален
акт № 5, том 21, рег. 4704, дело 4344 от 13.07.2007 г.
на Службата по вписванията – Разлог; Костадин
Димитров Сугарев въз основа на нотариален акт
№ 5, том 21, рег. 4704, дело 4344 от 13.07.2007 г.
на Службата по вписванията – Разлог;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5242;
площ: 122 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Иван Ди
митров Клечеров въз основа на решение на ПК
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗ
СПЗЗ) за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници № 1645е от 1.10.2004 г.,
издадено от ОС „ЗГ“;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5243;
площ: 358 кв. м; начин на трайно ползване: за
друг вид озеленени площи; собственост на Иван
Димитров Клечеров въз основа на решение на
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1
ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на соб
ственост в стари реални граници № 1645е от
1.10.2004 г., издадено от ОС „ЗГ“;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5244;
площ: 8 кв. м; начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; собственост на Община
Банско: няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.5245;
площ: 56 кв. м; начин на трайно ползване: за друг
вид озеленени площи; собственост на Община
Банско: няма документ за собственост.
3. Заличаване на обекти в кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 02676.501.2910;
площ: 283 кв. м; начин на трайно ползване: не
застроен имот за жилищни нужди; собственост
на Васил Иванов Гурев въз основа на решение
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 860 от
25.11.2005 г., издадено от ПК – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3609;
площ: 717 кв. м; начин на трайно ползване: неза
строен имот за жилищни нужди; собственост на
Костадин Иванов Терзиев въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
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ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1Б от
05.01.1999 г., издадено от ПК – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3640;
площ: 588 кв. м; начин на трайно ползване: не
застроен имот за жилищни нужди; собственост
на Мария Георгиева Златева: няма документ за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.3646;
площ: 684 кв. м; начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди; собстве
ност на Асен Георгиев Хаджиласков въз основа
на нотариален акт № 5, том 21, рег. 4704, дело
4344 от 13.07.2007 г. на Службата по вписвани
ята – Разлог; Костадин Димитров Сугарев въз
основа на нотариален акт № 5, том 21, рег. 4704,
дело 4344 от 13.07.2007 г. на Службата по впис
ванията – Разлог;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4018;
площ: 480 кв. м; начин на трайно ползване: неза
строен имот за жилищни нужди; собственост на
Иван Димитров Клечеров въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1645е от
1.10.2004 г., издадено от ОС „ЗГ“;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4260;
площ: 999 кв. м; начин на трайно ползване: не
застроен имот за жилищни нужди; собственост
на Самуил Тодоров Балев въз основа на реше
ние на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на право на
собственост в стари реални граници № 1856 от
19.10.2007 г., издадено от ОСЗГ – Банско;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4261;
площ: 590 кв. м; начин на трайно ползване: неза
строен имот за жилищни нужди; собственост на
Иван Георгиев Колчагов: няма документ за соб
ственост; Янка Иванова Пицина: няма документ
за собственост; Николай Костадинов Загорчин:
няма документ за собственост; Мария Иванова
Думбанова: няма документ за собственост;
поземлен имот с идентификатор 02676.501.4670;
площ: 461 кв. м; начин на трайно ползване: неза
строен имот за жилищни нужди; собственост на
Методи Димитров Терзиев въз основа на нотари
ален акт № 85, том 2, дело 779 от 14.09.1992 г., из
даден от Краси Манев – разложки районен съдия.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 53б, ал. 8 ЗКИР пред администра
тивния съд по местонахождението на имота.
Изпълнителен директор:
Св. Наков
8282

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1666
от 10 октомври 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3 и чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
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и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол и протоколно решение № 4308 от
10.10.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собстве
ност, с предоставени права за управление на
Министерството на вътрешните работи – Главна
дирекция „Гранична полиция“, представляващ
поземлен имот № 010151, с площ 19 500 кв. м,
намиращ се в землището на с. Липинци, община
Драгоман, Софийска област, заедно с изграде
ните в него:
а) сграда с друго предназначение със застроена
площ 350 кв. м;
б) конюшня със застроена площ 201 кв. м;
в) склад с друго предназначение със застроена
площ 60 кв. м.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
8184

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 693
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: УПИ VII – co,
кв. 100, м. Христо Смирненски – Слатина – ул.
Кривина, София, ул. Боян Магесник 114, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Слати
на“, с АчОС № 01111 от 9.09.2002 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационната
сделка за обекта.
Председател:
Е. Герджиков
8303
РЕШЕНИЕ № 694
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4089.237.1.94
(за магазин), София, ж.к. Младост 4, бл. 472, вх. 1,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Младост“, с АчОС № 2154 от 13.01.2016 г.,
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със съответното му право на строеж и поземлен
имот с идентификатор 68134.1382.2152 (УПИ
III – зa магазин, кв. 49б), София, ж.к. Надежда
2а и 2б, ул. Траен мир, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, с АчОС
№ 2608 от 26.02.2016 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
8304

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 279
от 7 октомври 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 № 229 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 21.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4359.248.3.74,
София, ж.к. Люлин – 10 м. р., бл. 148, ет. 1, об
щински нежилищен имот, стопанисван от район
„Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 135 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 17.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8305
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РЕШЕНИЕ № 280
от 7 октомври 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 № 568 от 28.07.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 15.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4091.169.13.159,
София, ж.к. Младост 2, бл. 214, вх. 1, ет. 1, об
щински нежилищен имот, стопанисван от район
„Младост“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 129 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 12 900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 докумен
тация – до 11.11.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8306
РЕШЕНИЕ № 281
от 7 октомври 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 № 568 от 28.07.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 16.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общин
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.4360.279.8.53
(ателие № 3), София, ж.к. Люлин – 7 м.р., бл. 740,
вх. А, ет. 13, общински нежилищен имот, сто
панисван от район „Люлин“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
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ция 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 докумен
тация – до 14.11.2016 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8307
РЕШЕНИЕ № 282
от 7 октомври 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 № 568 от 28.07.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 17.11.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции, пл. Сла
вейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажбата на самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4360.279.15.490
(ателие № 3), София, ж.к. Люлин – 7 м.р., бл. 744,
ет. 11, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 47 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска аген
ция 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 документа
ция – до 15.11.2016 г. вкл. в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 часа. Цената на тръжната
документация – 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 тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8308
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 545
от 31 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № ДЗ633 от 16.08.2016 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план на
проектно трасе за ел. провод 20 kV за УПИ
11.178 – производствена и склaдова дейност и
офиси, по кадастралната карта на Асеновград
съгласно нанесените плътни червени линии и
котировки с черен цвят.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 ЗУТ заинте
ресуваните лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет – Асеновград.

8167

Председател:
Св. Шуманов

РЕШЕНИЕ № 546
от 31 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № ДЗ634 от 16.08.2016 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП (ПП) – парцеларен план на
проектно трасе за водопровод PE HD ∅ 110 за
УПИ 11.178 – производствена и складова дейност
и офиси, по кадастралната карта на Асеновград
съгласно нанесените плътни зелени линии и
котировки с черен цвят.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 ЗУТ заинте
ресуваните лица могат да обжалват решението в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет – Асеновград.

8168

Председател:
Св. Шуманов

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 232
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за при
ватизация или следприватизационния контрол,
вк лючително процесуа лно представителство
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване, на общински нежилищни
имоти, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.536
с площ 321 кв. м по кадастралната карта и кадас
тралните регистри, одобрени със Заповед № РД18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК. Адрес:
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Казанлък, кв. 284. Трайно предназначение на
територията: урбанизирана. Начин на трайно полз
ване: за друг обществен обект, комплекс. Номер
по предходен план: 40, квартал: 284, парцел: III.
Съседи: 35167.501.537; 35167.501.476; 35167.501.538;
35167.501.535.
2. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.537
с площ 259 кв. м по кадастралната карта и ка
дастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК.
Адрес: Казанлък, кв. 284. Трайно предназначе
ние на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: за друг обществен обект, ком
плекс. Номер по предходен план: 39, квартал: 284,
парцел: IV. Съседи: 35167.501.476; 35167.501.538;
35167.501.536.
Председател:
Н. Златанов

8135

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 305
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, а л. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА,
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ, Решение № II-5 от протокол № 22 от
28.09.2016 г. на ОбЕСУТ и при мотиви, подробно
изложени в докладната записка, и чл. 5, ал. 2
във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и вза
имодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, одобрява
окончателния проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на разпределителен газопровод от съществуващ
газопровод до „Цех за производство на директни
плодови сокове“ и „Цех за сушене на плодове
и зеленчуци“ – с. Граница, община Кюстендил,
преминаващо през ПИ 0.501 – републ икански
път (III-6222), ПИ 0.460 – канал, ПИ 0.521 – пол
ски път, и ПИ 0.576 – полски път, в землището
на с. Граница, община Кюстендил, по картата
на възстановената собственост (КВС).
Председател:
М. Крумова

8170

ОБЩИНА МАДАН
РЕШЕНИЕ № 227
от 30 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № 399 от 29.09.2016 г. от кмета на община
Мадан Общинският съвет – гр. Мадан, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Вътреш
на водоп роводна м режа с. Върбина – втори
етап“ – с. Върбина, община Мадан, чието трасе
преминава през следните поземлени имоти в
землището на с. Върбина: имот № 12718.2.300;
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имот № 12718.1.561; имот № 12718.1.562; имот
№ 1 2 718 . 2 . 3 0 0 ; и м о т № 1 2 718 .1. 5 6 5; и м о т
№ 1 2 718 .1 . 5 6 6; и м о т № 1 2 718 .1 . 5 67; и м о т
№ 1 2 718 . 2 . 3 0 0 ; и м о т № 1 2 718 .1. 8 8 6; и м о т
№ 1 2 718 .1. 8 8 5; и м о т № 1 2 718 .1. 8 8 4; и м о т
№ 1 2 718 .1. 8 8 3; и м о т № 1 2 718 .1. 8 8 2 ; и м о т
№ 1 2 718 .1 . 8 7 9 ; и м о т № 1 2 718 .1 . 2 7 8; и м о т
№ 1 2 718 . 2 . 2 7 7; и м о т № 1 2 718 .1. 8 76; и м о т
№ 1 2 718 .1 . 8 74; и м о т № 1 2 718 .1 . 8 7 3; и м о т
№ 12718.6.14; имот № 12718.1.872; имот № 12718.6.14;
имот № 12718.1.871; имот № 12718.1.866 и имот
№ 12718.1.867.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Смолян,
чрез Община Мадан.

8169

Председател:
Х. Садъков
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до постъпването им в първи клас поради малкия
капацитет, определен от специалния статут на
градината по досега действащия ЗНП.
2. Обучението и възпитанието на децата да се
осъществява в сградата на досегашната детска
градина в Свищов, ул. Цар Борис 36.
3. Задължителната документация на Детска
градина – Свищов, наличният инвентар, сград
ният фонд и дворни площи – публична общинска
собственост, да се приемат за стопанисване и
управление от директора на Детска градина
„Калина Малина“ – Свищов, ул. Христаки Пав
лович 10, с двустранен приемно-предавателен
протокол.
4. Трудовите правоотношения с педагогическия
и непедагогическия персонал на преобразувана
та детска градина да бъдат уредени по реда на
чл. 123 от Кодекса на труда.
Контрол по изпълнението на заповедта въз
лагам на Румяна Кузева – началник-отдел „Об
разование“.
Кмет:
Г. Генчев

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 274
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 9 от
протокол № 6 на ОЕС по УТ при Община Сандан
ски от 17.05.2016 г. Общинският съвет – гр. Сан
дански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура – трасе на водопро
вод за захранване на поземлен имот № 065120,
местността Валога, землище на с. Левуново,
община Сандански.
Трасето на водопровода започва от съществу
ващ водопровод в поземлен имот № 000287 – пол
ски път, в местността Киселица, землището на
с. Левуново, преминавайки по него, достига до
УПИ 065120 в местността Валога, землището на
с. Левуново, община Сандански.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Сандански пред А дминистративния
съд – Благоевград.

8136

Председател:
Г. Синански

ОБЩИНА СВИЩОВ
ЗАПОВЕД № 1538-РД-01-03
от 28 септември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 321, ал. 1 ЗПУО
и Решение № 325 от 1.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Свищов, нареждам:
1. Преобразувам Детска градина – Свищов,
чрез вливането є в ДГ „Калина Малина“ – Сви
щов, със седалище и официален адрес: Свищов,
ул. Христаки Павлович 10, и обособяването є като
целодневна група за деца от тригодишна възраст

8129

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 330
от 20 септември 2016 г.
На основание чл. 8, т. 1, чл. 109, ал. 1, т. 3,
чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 59, ал. 1, чл. 60 и чл. 12, ал. 2 ЗУТ, чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 17 ЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Симитли, одобрява: ПУП – парце
ларен план за „Ел. захранващ кабел 20 kV“, и
ПУП – парцеларен план за „Напорен тръбопровод
за МВЕЦ“.
Председател:
В. Христов
8137

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 275
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ и решение № 8 от протокол № 15
от 27.07.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за рег улаци я и заст рояване за
частично изменение на регулационния план
(ПУП – ПРЗ за ЧИРП) за имоти с идентифика
тори 03558.300.119, 03558.300.120 и 03558.300.116
по к а дас т ра л ната к ар та на с. Бел и ш, к ат о
се обособяват урегулирани поземлени имоти
ІV – „За обществено обслужване“, и VІІІ – „За
озеленяване“, и VI-116, кв. 6.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

8171

Председател:
Н. Тодоров

РЕШЕНИЕ № 276
от 29 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ и Решение № 15 от протокол № 16
от 10.08.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за час
тично изменение на застроителния и регулационен
план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на с. Орешак, общи
на Троян, като се премахва трасе на нереализирана
улица с ОТ 52-56-55 и 56-84, сливат се квартали 17
и 25 в един общ квартал 17, в който се обособяват
нови урегулирани поземлени имоти VІІІ-185, ІХ186, Х-187, ХІ-188, ХІІ-189, ХІІІ-396 – „За мебелен
цех“, ХІV-289 – „За отдих и спорт“, ХV-288 – „За
безвредно производство“, ХVІ-287 – „За безвредно
производство“, ХVІІ-286 – „За детско заведение“,
XVIII-192 – „За производствена дейност и общест
вено обслужване“, ХІХ-191, XX-190 – „За жилищно
строителство на завод „Обнова“ – с. Черни Осъм,
клон с. Орешак“. От части от имоти с идентифи
катори 53707.504.286 и 53707.504.192 се обособява
терен, отреден „За озеленяване“, в кв. 17. От имот
с идентификатор 53707.504.387 се обособява нова
улица с ОТ 1188-1187.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

8172

Председател:
Н. Тодоров

ОБЩИНА ШУМЕН
ЗАПОВЕД № РД-25-2064
от 12 октомври 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 ЗПУО, Решение № 283 по протокол № 12
от 29.09.2016 г. на заседание на Общинския съ
вет – гр. Шумен, и изискванията на Наредба № 7
от 2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в па
ралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена нареждам:
1. Да се закрие Детска градина „Щастливо
детство“ – с. Средня, като сградният фонд и
прилежащият терен се предадат за стопанисване
и управление на кмета на с. Средня считано от
датата на приемно-предавателния протокол. За
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целта с последваща заповед да се сформира коми
сия, която да извърши приемането и предаването
в срок до 21 октомври 2016 г.
2. Материалните активи и ДМА, собственост
на УН „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Средня,
предадени със свидетелство за дарение и договор
за ползване от детската градина, да се предоставят
с приемно-предавателен протокол на председа
теля на Училищното настоятелство – Захаринка
Христова.
3. За негодните МА и ДМА да се извърши
брак, като за целта се съставят актове за брак.
4. Неизползваното имущество в сградата,
както и съоръжения и инсталации, неразделна
част от нея, да се съхраняват в сградата на
закритата детска градина и да се прехвърлят с
приемно-предавателни протоколи на кмета на
с. Средня.
5. Задължителната документация съгласно
изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. на МОН
за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование
(в сила от 23.08.2016 г.) да се предаде на Детска
градина „Васил Левски“ – с. Черенча.
6. Ведомостите за заплати да се предадат с
приемно-предавателен протокол в архива на Об
щина Шумен с отговорник Галина Боева.
7. Децата от Детска градина „Щастливо дет
ство“ – с. Средня, да се пренасочат в Детска
градина „Васил Левски“ – с. Черенча, като за
извозването им се ползва превоз с училищен
автобус.
8. Детска градина „Васил Левски“ – с. Черен
ча, приема статут на приемаща детска градина.
9. Трудовите правоотношения с педагогиче
ския и непедагогическия персонал от закритата
детска градина да се уредят съгласно чл. 328
ал. 1, т. 1 КТ.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Найден Косев – зам.-кмет по образование и
култура в Община Шумен.

8310

Кмет:
Л. Христов

ЗАПОВЕД № РД-25-2065
от 12 октомври 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310,
ал. 5 ЗПУО, Решение № 284 по протокол № 12
от 29.09.2016 г. на заседание на Общинския съ
вет – гр. Шумен, и изискванията на Наредба № 7
от 2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в па
ралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена нареждам:
1. Да се закрие Детска градина „Снежан
ка“ – с. Ил. Блъсков, като сградният фонд и
прилежащият терен се предададат за стопанисване
на кмета на с. Ил. Блъсков считано от датата
на приемно-предавателния протокол. За целта
с последваща заповед да се сформира комисия,
която да извърши приемането и предаването в
срок до 21 октомври 2016 г.
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2. За негодните МА и ДМА да се извърши
брак, като за целта се съставят актове за брак.
3. Неизползваното имущество в сградата,
както и съоръжения и инсталации, неразделна
част от нея, да се съхраняват в сградата на
закритата детска градина и се прехвърлят с
приемно-предавателни протоколи на кмета на
с. Ил. Блъсков.
4. Съгласно докладна записка № 93-00-1277
от 15.09.2016 г. от директора на ДГ „Снежан
ка“ – с. Ивански, която е неразделна част от тази
заповед, посоченият инвентар да бъде прехвърлен
с приемно-предавателни протоколи в ДГ „Сне
жанка“ – с. Ивански.
5. Задължителната документация съгласно
изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. на МОН
за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното образование
(в сила от 23.08.2016 г.) да се предаде на Детска
градина „Добри Люцканов“ – с. Дибич.
6. Ведомостите за заплати да се предадат с
приемно-предавателен протокол в архива на об
щина Шумен с отговорник Галина Боева.
7. Дец ат а о т Де т с к а г ра д и н а „С неж а н
ка“ – с. Ил. Блъсков и с. Благово, да се пренасочат
в Детска градина „Добри Люцканов“ – с. Дибич,
като за извозването им се ползва превоз с учи
лищен автобус.
8. Детска градина „Добри Люцканов“ – с. Ди
бич, приема статут на средищна детска градина.
9. Трудовите правоотношения с педагогиче
ския и непедагогически персонал от закритата
детска градина да се уредят съгласно чл. 328,
ал. 1, т. 1 КТ.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Найден Косев – зам.-кмет по образование и
култура в Община Шумен.

8311

Кмет:
Л. Христов

ОБЩИНА С. НОВО СЕЛО,
ОБЛАСТ ВИДИН
ЗАПОВЕД № РД-02-216
от 26 септември 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 1 ЗПУО на-
реждам:
Да бъдат преименувани следните образова
телни институции в община с. Ново село, област
Видин, както следва:
1. Обединено детско заведение „Академик
Стефан Младенов“ – с. Ново село, се преименува
в Детска градина „Академик Стефан Младе
нов“ – с. Ново село.
2. Целодневна детска градина – с. Флорентин,
се преименува в Изнесена група в с. Флорентин
към Детска градина „Академик Стефан Младе
нов“ – с. Ново село.
3. Целодневна детска градина „Зорница“ –
с. Неговановци, се преименува в Изнесена група
в с. Неговановци към Детска градина „Академик
Стефан Младенов“ – с. Ново село.
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4. Целодневна детска градина – с. Винарово,
се преименува в Изнесена група в с. Винарово
към Детска градина „Академик Стефан Младе
нов“ – с. Ново село.
Контрол по изпълнението на заповедта възла
гам на секретаря на Община Ново село.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Кмет:
Г. Стоенелов

8291

96. – Министърът на енергетиката на основа
ние постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
търсене и проучване на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗПБ – неметални полезни изко
паеми – индустриални минерали, в площ „Кла
денчето“, разположена на територията на община
Елин Пелин и община Мирково, област София, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4597725.6

8529467.9

2.

4597713.7

8531518.5

3.

4597169.2

8531450.0

4.

4597069.5

8531706.2

5.

4597032.3

8531911.5

6.

4596927.3

8532172.2

7.

4596847.2

8532361.1

8.

4596582.7

8532612.9

9.

4596382.0

8532828.6

10.

4596315.3

8532890.8

11.

4596252.7

8533041.3

12.

4596149.2

8533153.5

13.

4596095.0

8533265.0

14.

4595918.6

8533453.7

15.

4595829.0

8533449.8

16.

4595625.7

8533720.8

17.

4594996.8

8534754.8

18.

4595620.2

8543122.0

19.

4598309.4

8548497.8

20.

4599032.1

8548403.5

21.

4599686.4

8549602.9

22.

4599714.6

8551732.7

23.

4599070.1

8551974.0
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№

Х (m)

Y (m)

24.

4598996.0

8552944.9

25.

4598816.2

8553326.4

26.

4598869.9

8549714.4

27.

4595553.2

8543201.8

28.

4594885.1

8534747.4

29.

4595551.6

8533662.3

30.

4595710.3

8533450.6

31.

4596734.5

8530870.2

32.
4596703.6
8530318.1
8166
56. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № РС-62 от 26.09.2016 г. на Държавно
предприятие „Ръководство на въздушното дви
жение“ за обект: „Летищен радиолокационен
комплекс София“, в УПИ X – кв. 2 по ПУП на
м. Летищен комплекс – София, в поземлен имот
с идентификатор 68134.709.458. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж под
лежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8285
59. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-66 от 11.10.2016 г. за обект: Реконструкция
и модернизация на Приемно здание на жп гара
Владимир Павлов в ПИ 07079.605.217 по КК на
Бургас с административен адрес: ул. Арда, гр. Бур
гас, община Бургас, област Бургас. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подле
жи на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8312
61. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 във връзка с
чл. 143, чл. 144, ал. 1 – 3 и чл. 145, ал. 2, т. 2, буква
„в“ ЗУТ е издал Разрешение за строеж № РС-67
от 11.10.2016 г. на Държавно предприятие „Нацио
нална компания „Железопътна инфраструктура“
за строеж: „Реконструкция и модернизация на
Приемното здание на жп гара Подуяне – пътни
ческа“, с местоположение: УПИ IV – „за жп гара
Подуяне“, кв. 10а (поземлен имот с идентификатор
59392.34.1087 по кадастралната карта на София),
м. Ботевградско шосе – рамка, район „Подуяне“,
София, Столична община. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Вър
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ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8313
901. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Пуб
лични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недви
жим имот № С160022-091-0000258 от 6.10.2016 г.
възлага на Борис Миланов Борисов от София,
ж. к. Гоце Делчев, бл. 67, ет. 6, ап. 28, следния
недвижим имот: апартамент № 4, намиращ се в
София, район „Лозенец“, ул. Асен Разцветников
1А, вх. Б (съгласно нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 125, том I, per.
№ 2139, дело № 110 от 7.03.2007 г.), понастоящем
вх. А (съгласно писма на СО, р-н „Лозенец“, с
изх. № 0800/25 от 6.12.2006 г. и изх. № 0800-25 от
3.02.2009 г. за определяне на административен
адрес), на първи жилищен етаж на сградата,
кота +2,90 м, със застроена площ 101,55 кв. м,
състоящ се от две спални, дневна с кухня, баня
с тоалетна, тоалетна, мокро помещение, кори
дор и две тераси, при съседи: двор, стълбищна
клетка, коридор, апартамент № 3, двор и калкан,
заедно с мазе № 13, намиращо се на сутерен
ния (подземен) етаж на сградата, кота –3,36 м,
с площ 4,60 кв. м, при съседи: мазе № 12, двор,
коридор и мазе № 14, заедно с 4,45 % идеални
части от общите части на сградата, равняващи
се на 25,004 кв. м, и заедно с 4,45 % идеални
части от правото на строеж на мястото, цялото
на площ 955,80 кв. м, съставляващо по скица
парцел XVIII-818,819 в квартал № 14 по плана на
гр. София, местността Витоша – ВЕЦ Симеоново,
при съседи на парцела по скица: улица-тупик,
парцел VII-818,819 и река.
8182
141. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 89 от 8.08.2016 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново, въз
лага на „Евро – 2013“ – ЕООД, с ЕИК 202414678,
със седалище и адрес на управление: Мездра,
ул. Веслец 13, и управител Каролина Симео
нова Кьолер, група № 44/16-3, представляваща
двуетажна жилищна сграда в УПИ XVI-1782
в кв. 57 по плана на гр. Мездра, със застроена
площ на сградата 148,83 кв. м, с РЗП 304,28 кв. м,
изпълнена в груб строеж, покрита, при граници
и съседи: улица от две страни, спортна площад
ка – тенискорт, Минка Илиева, съгласно Решение
№ 51 от 19.02.2010 г. по гр. дело № 677/2008 г.
по описа на Окръжния съд – Враца, разреше
ние за строеж № 64 от 12.09.2003 г. и скица
№ 931 от 20.12.2012 г., издадена и презаверена
на 30.06.2015 г. от Община Мездра, за сумата от
8785 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1 от
ДОПК собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението.
8114
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142. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
за възлагане № 90 от 8.08.2016 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново, въз
лага на „Евро – 2013“ – ЕООД, с ЕИК 202414678,
със седалище и адрес на управление: Мездра,
ул. Веслец 13, и управител Каролина Симеонова
Кьолер, група № 45/16-3, представляваща офис
магазин 54 кв. м от южната част на построе
на сграда, заедно с обслужващо помещение с
идентификационен номер 12259.1020.31.1.2, на
миращ се в парцел I, дв. пл. 1363 в кв. 20 – 21
по плана на гр. Враца, ул. Хр. Ботев 59, при
съседи: улица, наследници на Елена Маркова,
Георги Иванов, наследници на Иванов, Невена
Цветкова, Ангелина Монова и Георги Филипов,
съгласно Решение № 51 от 19.02.2010 г. по гр. дело
№ 677/2008 г. по описа на Окръжния съд – Вра
ца, съгласно нотариален акт № 169, том I, рег.
№ 509, дело № 51/2004 г., издаден от Светла
Бошнакова – нотариус с районен съд на дейст
вие Районния съд – Враца, вписан в СВ – Вра
ца, под вх. рег. № 6310 от 30.12.2004 г., акт 1,
том XVI, има разлики по отношение на площта, броя на търговските помещения и съседите.
По НА площта е 54,54 кв. м, от които търговската
площ е от 50 кв. м и обслужващо помещение с
площ от 4,54 кв. м, при съседи – магазин офис,
а съгласно схема № 15-261057 от 23.06.2015 г.,
издадена от СГКК – Враца, представлява самос
тоятелен обект в сграда с идентификационен
номер № 12259.1020.31.1.2 съгласно КККР на
гр. Враца, одобрени със Заповед РД-18-43 от
16.09.20 05 г. на изпълнителни я директор на
АК с адрес на имота гр. Враца, ул. Христо Бо
тев 59, ет. 1. Самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 12259.1020.31, с предназначение
на самостоятелния обект: за офис, брой нива на
обекта 1, площ по документи 50 кв. м, приле
жащи части – обслужващо помещение. Съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж – 12259.1020.31.1.1, под обекта – няма, над
обекта: 12259.1020.31.1.4, 12259.1020.31.1.3., за
сумата 21 840 лв. На основание чл. 246, ал. 8,
изр. 1-во от ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
8115
Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 16/2016 г. на
Висшия дисциплинарен съд Миле Ангелов Ми
лев – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 6 месеца.
8123
8. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, поради допусната
грешка в обявата прекратява обявения конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент в частта за главен асистент – двама към
катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“
(ДВ, бр. 59 от 2016 г., обявление № 6076).
8165
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29. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за главен асистент в професио
нално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация, учебна дисциплина „Изпитване и
контрол на транспортната техника“, Машиннотехнологичен факултет, катедра „ТТТ“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
8159
866. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение на МС № 328 от 3 май 2016 г.
обявява конкурс за редовна и задочна докторан
тура за учебната 2016/2017 г. по следните научни
специалности: Редовна докторантура: професио
нално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалности: „Рязане на материалите и режещи
инструменти“ – един; „Металорежещи машини
и системи“ – един; „Технология на машиностро
енето“ – двама; „Хидравлични и пневматични
задвижващи системи“ – двама; „Машинознание
и машинни елементи“ – един; „Приложна меха
ника“ – един; „Строителна механика и съпроти
вление на материалите“ – един; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалности: „Индустриална елек
троника“ – един; „Микроелектроника“ – един;
„Електронизация“ – един; „Електроснабдяване
и електрообзавеж дане“ – един; „Елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната
техника“ – двама; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
спец иа л но с т и: „Ком у н и к а ц ион н и м р еж и и
системи“ – двама; „Компютърни системи, ком
плекси и мрежи“ – двама; „Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ – един; „Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление“ – два
ма; професионално направление 5.4. Енергетика,
специалност: „Промишлена топлотехника“ – два
ма. Задочна докторантура: професионално на
правление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, специалност „Електроснабдяване
и електрообзавеждане“ – един; професионално
направление“ 5.3. Комуникационна и компю
търна техника, специалности: „Комуникационни
мрежи и системи“ – един; „Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ – един. Необходими документи:
заявление, автобиография, диплома за придо
бита образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към
тях. Срок за подаване на документи: 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки: Технически университет – Габрово, ул.
Хаджи Димитър 4, отдел „Научно развитие“,
тел. 066/827-238.
8158
334. – Институтът по електрохимия и енерг и й н и сис т ем и п ри БА Н – Софи я, обя вя ва
конкурс за заемане на академичната длъжност
професор по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.05.
Физикохимия, за нуждите на помощно звено
„Лаборатория за изследване и изпитване на ма
териалите“ със срок 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават документи за участие в канцеларията на
Института по електрохимия и енергийни систе
ми при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
8160
7. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 4.1.
Физи ческ и нау к и, спец иа лност „Физика на
кондензираната материя“ – един за нуждите на
„Теоретичен отдел“ със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Справки и до
кументи – в канцеларията на института – София
1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 877- 34-92.
8272
46. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землището на гр. Бяла, община Бяла,
които са в службата по геодезия, картография
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по тях
пред Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Русе.
8249
82. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през септември 2016 г. са
продадени следните обекти: 1. сграда с иденти
фикатор 68134.2820.2029.13, ж.к. Връбница 1, до
бл. 520, общински нежилищен имот, стопанис
ван от район „Връбница“, София, продаден на
Явор Ивайлов Вълков за 26 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. помещение – са
мостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4082.6187.1.138, ж.к. Младост 1, бл. 1А, вх. 1,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, София, продаден на „Сведа
строй“ – ООД, представлявано от Даниел Лаза
ров Крумов, за 86 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС).
8309
30. – Община гр. Априлци, област Ловеч,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парце
ларен план (ПП) за Въздушна линия – ниско
напрежение, от ТП-1, м. Мачковци, с. Велчово,
община Априлци, със следното трасе: Нача
лото на трасето е нов стълб НН, разположен
в ПИ 10567.505.131 с НТП – за първостепенна
улица, публична общинска собственост, про
дължава през ПИ 10567.7.73 с НТП – за сел
скостопански горски ведомствен път, публична
общинска собственост, ПИ 10567.7.72 с НТП – за
селскостопански горски ведомствен път, пуб
лична общинска собственост, ПИ 10567.105.47 с
НТП – за гори и храсти в земеделска територия,
частна общинска собственост, и ПИ 10567.102.25
с НТП – селскостопански горски ведомствен
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път, публична общинска собственост, по КККР
на с. Велчево, община Априлци, с дължина на
трасето 744,33 м. Проектът е изложен в сградата
на Община Априлци, ет. 2, стая № 17. На осно
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Априлци.
8256
31. – Община гр. Априлци, област Ловеч,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за Въздушна линия/мрежа/ниско
напрежение от ТП-23 Маришница, местност
Маришница, гр. Априлци, със следното трасе:
Началото на трасето е нов стълб НН, разполо
жен в ПИ 52218.544.104 с НТП – „За второсте
пенна улица“, публична общинска собственост,
продължава през ПИ 52218.832.855 с НТП – „За
местен път“, публична общинска собственост,
ПИ 52218.834.507 с НТП – „За местен път“, пуб
лична общинска собственост, ПИ 52218.834.853
с НТП – „За селскостопански горски ведом
ствен път“, публична общинска собственост,
ПИ 52218.919.22 с НТП – „За селскостопански
горски ведомствен път“, публична общинска
собственост, ПИ 52218.919.39 с НТП – „За сел
скостопански горски ведомствен път“, публич
на общинска собственост, ПИ 52218.923.508 с
НТП – „За селскостопански горски ведомствен
път“, публична общинска собственост, и завършва
в ПИ 52218.923.508 с НТП – „За селскостопански
горски ведомствен път“, публична общинска
собственост, по КККР на гр. Априлци, с дължи
на на трасето 1402,40 м. Проектът е изложен в
сградата на Община Априлци, ет. 2, стая № 17.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Априлци.
8257
4. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на с. Бабяк, община Белица, одобрен
с Решение № 116, прот. № 9 от 26.09.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Белица, по отношение
на улица между о.к. 9, о.к. 8, о.к. 7, о.к. 10, о.к.
29 до о.к. 27 между кв. 19, кв. 18 и кв. 20, кв.
1, намираща се в част от ПИ 02107.1.460 по ка
дастралната карта и кадастралните регистри на
с. Бабяк, община Белица, одобрени със заповед
№ РД-18-21 от 19.04.2011 г. на АГКК – София,
и да отпадне предвиденият габарит на улицата
от 8 метра (платно 5,50 м и два тротоара по
1,25 м) и да се предвиди с широчина 6 метра
(два тротоара по 0,75 м и улично платно 4,50 м).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят пис
мени възражения, искания и предложения по
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проекта за подробен устройствен план – план
за регулация до общинската администрация на
Община Белица.
8261
101. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „К лон 44
от канализацията на с. Краище – землище на
с. Краище, ЕК АТ ТЕ 39270, община Белица,
като е предвидено сервитутът на канала в зе
млище на с. Краище, община Белица, да мине
през засегнати частни имоти с идентификатори
ПИ № 39270.25.9, № 39270.25.10, № 39270.25.11,
№ 39270.25.13, № 39270.25.15 и № 39270.25.17 по
ККР на с. Краище, община Белица, местност
та Валтата, представляващи начин на трайно
ползване – естествени ливади. Сервитутът на
канала е 6 кв. м (по 3 метра от двете страни на
колектора, като в сервитутната зона не се раз
решава строителство и разполагане на трайни
насаждения). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, искания и
предложения по проекта за подробен устрой
ствен план – парцеларен план до общинската
администрация на Община Белица.
8258
102. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на с. Краище, одобрен с Решение
№ 114, прот. № 9 от 26.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, по отношение на улица между
о.к. 1, о.к. 5 и о.к. 6, кв. 2, с предвиждане да от
падне предвиденият габарит на улица с широчина
10 метра и да се предвиди с широчина 6 метра
(два тротоара по 0,75 м и улично платно 4,50 м).
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят пис
мени възражения, искания и предложения по
проекта за подробен устройствен план – план
за регулация до общинската администрация на
Община Белица.
8259
103. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на с. Краище, одобрен с Решение
№ 114, прот. № 9 от 26.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, по отношение на улица между
о.к. 87 и о.к. 98, кв. 27, с предвиждане да отпад
не предвиденият габарит на улица с широчина
8 метра и да се предвиди с широчина 4 метра.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят пис
мени възражения, искания и предложения по
проекта за подробен устройствен план – план
за регулация до общинската администрация на
Община Белица.
8260
254. – Общинската служба „Земеделие“ –
гр. Брезово, област Пловдив, на основание чл. 32,
ал. 1 и чл. 33, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заин
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тересованите лица, че ще се извърши трасиране
и въвод във владение на новообразувани имо
ти по плана на местност Дондуково, землище
с. Свежен, община Брезово. Трасирането ще се
извърши по график, който започва да тече 14 дни
след обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ и ще приключи до 30.11.2016 г. Графикът
по дати ще бъде изложен в сградата на Община
Брезово, кметства с. Свежен и с. Златосел, както
и на официалния сайт на общината.
8292
54. – Община гр. Куклен, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
постъпил проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Отводнителни канали за повърхностните
води в местностите Бара, Св. Илия и Вриш в
землището на гр. Куклен, община Куклен. В
едномесечен срок от обнародването на обявлени
ето в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация, Куклен.
Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1 в сградата
на общинската администрация, Куклен. Прием
ни дни: вторник от 8,30 до 11,30 ч. и четвъртък
от 13,30 до 16,30 ч. За връзка: тел. 03115/21-50.
8111
8. – Община гр. Лясковец, област Велико Тър
ново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен подробен устройствен план – план
за застрояване с обхват поземлени имоти извън
границите на урбанизираната територия, отра
зени с № 037001, № 037003, № 037004, № 037005,
№ 037006, № 037029, № 037030, № 037031 по кар
тата за възстановената собственост на землището
на с. Козаревец, община Лясковец, местност
Попенец, с обща площ 78 799 м 2 , отразени с на
чин на трайно ползване „нива“, собственост на
възложителя „Аркус – строй“ – ЕАД, и включени
в концесионна площ с обхват 77 228 кв. м по КВС
в землището на с. Козаревец, община Лясковец,
местност Попенец, с цел промяна предназначе
нието на земеделската земя в съществуващите
граници на поземлените имоти и обособяване
на урегулиран поземлен имот с показатели за
зона от вида „чисто производствена“: плътност
на застрояване – Пзастр. – до 80 %, интензив
ност на застрояване – Кинт. – 2,0, минимална
озеленена площ – до 20 %. Заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта, който е на
разположение в стая № 17 на Община Лясковец.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – план за застрояване до общинската ад
министрация.
8255
4. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизира
ните територии) за направата на отклонение от
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съществуваща оптична мрежа на „БТК“ – ЕАД,
на територията на с. Люти дол, община Мездра, и
изтегляне на нов оптичен кабел в нова подземна
тръбна мрежа за осигуряване на оптична свър
заност на базова станция VZ 6040, разположена
на територията на стопански двор, с. Люти дол,
в ПИ 000004. Проектите са на разположение в
сградата на Община Мездра, стая 105. На ос
нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се за
познаят с проектите и да изкажат предложения
или възражения по тях.
8138
67. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване на база на БКС – гр. Несебър“,
за поземлен имот с идентификатор № 51500.73.31
по кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Несебърска мера. Кабелната линия е с начало
съществуващ БКТП в ПИ 51500.74.53, преминава
през ПИ 51500.74.74 – селскостопански горски
ведомствен път, през ПИ 51500.73.22 – местен път
до табло мерене в ПИ 51500.73.31, и е с дължина
193 м – в земеделска територия. Площите на
ограничение на имотите са 396 кв. м. Определена
е сервитутна граница на 1,00 м от двете страни
спрямо оста на трасето на кабела. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската
администрация Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3,
стая 37. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация – Не
себър.
8177
24. – Община Свищов на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересу
вани лица, че с протоколи (2 бр.) от 28.09.2016 г.
на комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ са приети
изработените помощни планове и планове на
новообразуваните имоти в графичен и цифров
вид на земите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, представля
ващи к.е. 3150 и 3151, местност Остри могили,
землище на гр. Свищов, община Свищов, област
Велико Търново. Плановете и придружаващата
ги документация се намират в Община Свищов
и могат да бъдат разгледани по всяко време
на работния ден в общинския информационен
център. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
заинтересуваните лица могат да направят пис
мени искания и възражения до кмета на общи
ната в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
8254
30. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за изграждане на ел. кабел 1 kV от съществу
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ващ БКТП, намиращ се в урбанизирана тери
тория – кв. 10а, Промишлена зона, Сливен, до
ПИ 67338.832.50, отреден „За предприятие за
преработка на плодове и зеленчуци“, местност
Къра, землище кв. Речица, гр. Сливен, и пре
минаващ през ПИ 67338.832.75 с НТП „полски
път“ в същото землище. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения по про
екта до общинската администрация.
8130
7. – Община Червен бряг, дирекция „Стро
ителство и архитектура“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линей
ни обекти на техническа инфраструктура извън
границите на населеното място – водопровод за
поливни нужди за изграждане на овощна градина
с поливна система в землището на с. Реселец,
община Червен бряг, местността Средна лъка.
Проектът е изготвен на основание Решение № 79
от 29.01.2016 г. на Общинския съвет – гр. Червен
бряг. Подробният устройствен план – парцеларен
план е със следния обхват: 1. План-схема на
водопровод за поливни нужди към ПУП – ПП
за трасе на водопровод за поливни нужди на
с о б с т вен и и ар ен д у ва н и позем лен и и мо т и
№ 147005, 148004,149011,149013, 149014, 149020,
149023, 149024, 184007, 184011, 184016, 184017,
184027, 184028, 184029, 185011, 186006, 186026,
186028, 186029, 187003, 187008, 187012, 187013,
187014, 187016, 187019, 187024, 187028, 187035,
187039, 187040, 187041, 187043, 187045, 187046,
187047, 187048, 187049, 187050, 188004, 188009,
188013, 188014, 188015, 189005, 189012, 189021,
189025, 189026, 189027, 190016, 190017, 190018,
190027, 190035, 190042, 190043, 190044, 191014,
191016, 192011, 192012, 192013, 192022, 192023,
192026, 192027, 192028, 192040, 192041, 192042,
192043, 193003, 193009, 193010, 193011, 193019,
193025, 193028, 193029, 194007, 194013, 194016,
194017, 194018, 194023, 194029, 194030, 194033,
194034, 194035, 194036, 147002, 187022, 187025,
192015, 193008, 193022, 139023, 193024, 193026,
194014, 194031. 2. Парцеларни планове на трасе
на водопровод за поливни нужди на собствени и
арендувани обекти. 3. План-схема на водопровод
за поливни нужди към подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на водопровод
за поливни нужди на собствени и арендувани
поземлени имоти. 4. Част от ПУП – ПП за ПИ
184007 в землище на с. Реселец, м. Средна лъка,
община Червен бряг, към ПУП – ПП за трасе
на водопровод за поливни нужди на собствени
и арендувани поземлени имоти към ПУП – ПП
на трасе за захранващ водопровод. Изработеният
устройствен план е на разположение в стая № 204
в Община Червен бряг за запознаване с него от
заинтересованите лица, които в едномесечен
срок от обнародването на това съобщение в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
8173
4. – Община с. Челопеч, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект – подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасета на
път SF03673 (І-6, Челопеч – Златица), м. Зарен.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересува
ните лица могат да направят писмени предло
жения, искания или възражения по подробния
устройствен план до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на обяв
лението в „Държавен вестник“.
8144
5. – Община с. Челопеч, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект – подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасета на път
(SFО3670 – SFО1300) от с. Челопеч – м. Корми
неш – Граница с община Чавдар. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени предложения, искания или
възражения по подробния устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
8145

СЪДИЛИЩА
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание ч л. 181, а л. 1 по п реп ращане о т
чл. 188 АПК обявява, че е постъпил протест
от Сеслав Помпулски – прокурор в Районна
прокуратура – Кюстендил, срещу чл. 36, т. 15
от Наредбата за определянето и администри
рането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Невестино. По протеста
е образувано адм. дело № 106/2016 г. по описа
на Административния съд – Кюстендил.
8288
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Пловдив, на чл. 6, 7,
чл. 8, ал. 1, чл. 17, ал. 12, т. 2 от Наредбата за
реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти за търговски и други обслужващи дейности
на територията на община „Марица“ – Пловдив,
по което е образувано административно дело
№ 2270 по описа за 2016 г. на Административния
съд – Пловдив, ІІ състав. Ответник е Общин
ският съвет – „Марица“. Делото е насрочено за
10.01.2017 г. от 9 ч.
8287
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съ
общава, че е постъпило оспорване от прокурор
от Окръжна прокуратура – Русе, на чл. 16, 36
и чл. 37, ал. 2 от Наредба № 15 за условията и
реда за поставяне и премахване на преместваеми
обекти и елементи на градското обзавеждане
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на територията на община Иваново, приета
от Общинския съвет – с. Иваново, по което е
образувано адм. дело № 263/2016 г. по описа на
Административния съд – Русе, V състав, насро
чено за 23.11.2016 г. в 10 ч.
8262
Административният съд – Хасково, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Паско Тошев Запрянов от Димитровград, обек
тивирано в жалба против отмяна на т. 29 от
приложение № 2 към чл. 64, ал. 1 от Наредба
№ 10 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Димитровград, по която е образувано
адм. дело № 529/2016 г. по описа на Админи
стративния съд – Хасково. Делото е насрочено
за 7.12.2016 г. от 11 ч.
8290
Карловският районен съд, ІІ гр. състав, уве
домява Виктор Ечезина Екей, че има качество
на ответник по гр. дело № 991/2016 г. по описа
на КРС, ІІ гр. състав, образувано по предявен
иск от Лидия Ангелова Гонова лично за себе
си и като майка и законен представител на
малолетното дете Виктор Джуниър Анджело
Научи Екей иск по чл. 59, ал. 9, чл. 127, ал. 2 и
чл. 139 СК, като указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на КРС, ІІ гр. състав,
за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея. От
ветникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8289
Софийският районен съд призовава по ф.д.
№ 30349/2016 в двуседм ичен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“ Насереддин Резиг,
гражданин на Алжирската народна демократична
република, с неизвестен адрес в България, да
се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, ІІІ гражданско отделение, 84 състав, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, да получи препис от
исковата молба и приложенията, подадена от Ни
колина Атанасова Костадинова-Резиг, с правно
основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс. В
случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
8176
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
139 състав, уведомява Ван Мау Нгуен, гражданин
на Социалистическа република Виетнам, роден
на 20.07.1988 г., че има качеството на ответник
по гр. д. № 21177/2016 г. по описа на СРС, ІІІ
ГО, 139 състав, образувано по предявен иск с
правно основание чл. 49 СК от Санка Димитрова
Стойчева от София, ж.к. Люлин 1, бл. 16, вх. Б,
ет. 1, ап. 21, и му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139
състав, за връчване на съобщението по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея.
8183
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Български ловен женски
клуб – Бендида“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20 и сл. от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете на
сдружението на 25.11.2016 г. в 13 ч. в гр. Гоце
Делчев 2900, ул. Александър Стамболийски 13,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
предишното ръководство на БЛЖК „Бендида“; 2.
обсъждане на промени в устава на сдружението;
3. разни. Материалите, свързани с общото съ
брание, ще са на разположение на членовете на
сдружението всеки работен ден от седмицата на
адреса на седалището на сдружението – София,
бул. Витоша 31 – 33. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред и ще може да взема
решение с мнозинството от присъстващите.
8186
14. – Управителният съвет на волейболен
клуб „Локомотив – 1929 – Нидо“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 30.11.2016 г. в 17 ч. в
София, бул. Рожен 23, стадион „Локомотив“ – за
седателната зала, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад от управителния съвет за
дейността на сдружението; 2. приемане на фи
нансов отчет от 1.01. до 30.11.2016 г.; 3. приемане
на проектобюджет на сдружението за 2017 г.; 4.
приемане на нови членове на общото събрание;
5. освобождаване от длъжност и отговорност
на председателя и членовете на управителния
съвет; 6. избор на председател и управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8274
448. – Съветът на настоятелите (СН) на
Уч и л и щ н о т о н ас т о я т е л с т в о п р и С У „ Ге н .
Владимир Стойчев“ – Софи я, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на настоятелството на 2.12.2016 г. в 18 ч. в
салона на училището на адрес – София, бул.
Асен Йорданов 2, при следния дневен ред: 1.
разглеждане на молбите за приемане на нови
членове на настоятелството и вземане на ре
шения по тях; 2. обсъждане и приемане отчета
на съвета за дейността на настоятелството за
времето от 1.09.2015 г. до 1.09.2016 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на УС за дейността
на сдружението; 3. обсъждане и приемане на
финансовия отчет за дейността на настоятел
ството за времето от 1.09.2015 г. до 1.09.2016 г.;
проект за решение – ОС приема финансовия
отчет на СН за дейността на настоятелството;
4. приемане бюд жет на настоятелството за
учебната 2016/2017 г.; проект за решение – ОС
приема предложението на СН за бюджет на
настоятелството за у чебната 2016/2017 г.; 5.
освобождаване членовете на СН и избор на
нови членове на СН; проект за решение – ОС
приема предложението на СН за избор на нови
членове на СН; 6. обсъждане на промени в уста
ва на настоятелството във връзка със смяна на
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името на училището; проект за решение – ОС
приема предложението на СН за смяна името
на настоятелството. Материалите за събрани
ето ще бъдат на разположение в канцеларията
на у чилището всеки работен ден в работно
време от 2.11.2016 г. При липса на кворум в
определения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същия ден, на
същото място в 19 ч. независимо от броя на
членовете на настоятелството, регистрирали се
за участие в ОС.
8185
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Софийски приятели“ – София,
на основание чл. 20 от устава на сдружението
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
12.12.2016 г. в 10 ч. в София, бул. Андрей Ляпчев
51, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
дневния ред на събранието, избор на председател
на събранието, преброители и протоколчик; 2.
отчет за дейността на сдружение „Софийски
приятели“ за 2015 г.; 3. обсъждане и приемане
на промени и допълнения в устава на сдружение
„Софийски приятели“; 4. обсъждане и вземане
на решение за приемане на нови членове и
изключване на членове на основание чл. 16,
ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 22, ал. 3 и 4 ЗЮЛНЦ; 5.
обсъждане и вземане на решение за избор на
нов управителен съвет поради изтичане ман
дата на настоящия; 6. обсъждане и вземане на
решение за одобряване и приемане на Правила
и ред за осъществяване на общественополезна
дейност на сдружение „Софийски приятели“
с цел представяне на същите пред Министер
ството на правосъдието, Централния регистър
на юридическите лица с нестопанска цел; 7.
обсъждане на размера на годишния членски
внос в сдружението; 8. други – предложения
за обсъждане на други актуални за сдружени
ето въпроси, в т. ч. обсъждане на развитието
му. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място и при същия дневен ред в 11 ч.
и може да бъде проведено, колкото и членове
да се явят.
8270
10. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Димитър Маджаров“ – Кърджали,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ
брание на членовете си на 10.12.2016 г. в 10 ч. в
Залата за събрания, ет. 2 на Тракийския дом на
бул. Тракия 11, Кърджали, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на друже
ството за периода от 1.11.2011 г. до 30.11.2016 г.;
2. отчетен доклад на контролно-ревизионната
комисия на дружеството за периода от 1.11.2011 г.
до 30.11.2016 г.; 3. избор на ръководни органи.
Поканват се всички редовни членове да при
състват на събранието лично или чрез писмено
упълномощени от тях представители. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрани
ето ще се проведе в 11 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
8263
490. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Кюстендил, на основание чл. 109,
ал. 2 от Закона за адвокатурата насрочва избори
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за органи на А двокатската колегия: членове на
Адвокатския съвет; председател на Адвокатския
съвет; членове на Контролния съвет; членове
на Дисциплинарния съд; председател на Дис
циплинарния съд, на 26.11.2016 г. и 27.11.2016 г.
от 9 до 16 ч. включително в Кюстендил, клуб
„Шампиони“, бул. Цар Освободи тел 19 (до
централния вход на стадион „Осогово“). В слу
чай на допълнителен избор (балотаж) същият
ще се проведе на 4.12.2016 г. от 9 до 16 ч. на
същото място.
8293
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Централен клуб на привържениците на ФК „Дунав“, гр. Русе, Дунав
завинаги“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.12.2016 г. в 18 ч. в Русе, ул.
Пиротска 5, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението;
2. отчет на контролно-ревизионната комисия; 3.
промени в устава на сдружението; 4. избор на
нов управителен съвет и нова контролно-реви
зионна комисия; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 82

14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тракийско херпетологично
дружество“ – Хасково, на основание чл. 26,
ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 28.12.2016 г. в 13 ч. в Хасково,
бул. България 164, при следния дневен ред: 1.
доклад на управителния съвет относно дейност
та на сдружението и бъдещото му развитие; 2.
приемане на нови членове и освобождаване на
стари; 3. разни. При липса на кворум на основа
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 14 ч.
същия ден и ще се проведе на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
8271
Радка Господинова Стоянова – ликвидатор
на сдружение „К луб на пенсионера Детели
на“ – с. Константиново, ЕИК 176776728, със се
далище и адрес на управление с. Константиново,
община Камено, в ликвидация по ф. д. № 88/2014
на Бургаския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си към сдружението в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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