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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 6 юни 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за приемане на Годишния
доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно
цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България
през 2016 г.
 Решение по Доклад за дейността на
Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г.
 Решение по искане за предсрочно
освобождаване на Димитър Борисов
Главчев от поста председател на Народното събрание
Президент на републиката
 Указ № 128 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани
Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, на 8 октомври 2017 г.
Министерски съвет
 Постановление № 101 от 31 май
2017 г. за изменение на нормативни
актове на Министерския съвет
 Постановление № 102 от 31 май
2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
 Постановление № 103 от 31 май
2017 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за дългосрочните коман-
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дировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.
 Постановление № 104 от 31 май
2017 г. за одобряване на допълнителни
разходи за 2017 г.
 Постановление № 105 от 1 юни
2017 г. за отменяне на Наредбата за
условията и реда за разходване на
средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с не
стопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност,
за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта,
приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2015 г.

3
4

4

Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната
сортова листа на Република България 5
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 2006 г. за обработка
и превоз на опасни и/или замърсяващи
товари по море и на опасни товари по
вътрешни водни пътища
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на класифицираната информация
в Република България през 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на
класифицираната информация

РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Държавната
комисия по сигурността на информацията
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на к ласифицираната информация в Република България през 2016 г.
(поверително).
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 май 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4012

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

по Доклад за дейността на Комисията за
енергийно и водно регулиране за 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за
енергетиката
РЕШИ:
Приема Доклад за дейността на Комисията
за енергийно и водно регулиране за 2016 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 1 юни 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4092

РЕШЕНИЕ

по искане за предсрочно освобождаване на
Димитър Борисов Главчев от поста председател на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Отхвърля искането за предсрочно освобождаване на Димитър Борисов Главчев от
поста председател на 44-то Народно събрание
на Република България.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 1 юни 2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
4093

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 128
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево,
област Шумен, на 8 октомври 2017 г.
Издаден в София на 31 май 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4035
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
ОТ 31 МАЙ 2017 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към § 1 от допълнителната разпоредба на Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102
от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение
№ 2357 на Върховния административен съд от
2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и
83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от
2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 25 и 37 от 2015 г.
и бр. 36 от 2016 г.) в наименованието числото
„290“ се заменя с „286“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30,
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49,
58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от
2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г. и бр. 12, 30 и
39 от 2017 г.), в приложение № 3 към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „477“ се
заменя с „481“.
2. На ред „Обща администрация“ числото
„179“ се заменя със „183“.
3. На ред „дирекция „Административно и
правно обслужване и управление на собствеността“ числото „90“ се заменя с „94“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Трудовите правоотношения на служителите от комплекс „Бояна“, които преминават
в администрацията на Министерския съвет, се
уреждат при условията и по реда на чл. 123,
ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Кодекса на труда.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 юни 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4026

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 31 МАЙ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 187 800 лв. по бюджета на
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ДЪРЖАВЕН

Министерството на правосъдието за 2017 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з от
Закона за съдебната власт за първото тримесечие на 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2017 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2017 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

билет икономична класа по финансово изгоден
маршрут, определен в приложение № 4. Пътни
пари в съответния размер се изплащат и за
всеки член на семейството, пътуващ само
стоятелно или съвместно с командирования.“
§ 2. В чл. 23, ал. 1 думите „до 100 кг“ се
заменят с „до 200 кг“.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 22, ал. 1, в
т. I, подточка 4, на ред 6 след думата „Израел“
се поставя запетая и се добавя „Германия,
Люксембург, Холандия“.
§ 4. Създава се п ри ложение № 4 к ъм
чл. 19, ал. 5:
„Приложение № 4
към чл. 19, ал. 5
Таблица за размера на пътните пари при пътуване с лично превозно средство
Пътни пари, определени в процент от
цената на самолетен
би лет икономи чна
к ласа по финансово изгоден маршрут

Държава

1

2

25

1.
2.
3.
4.

50

за изменение и допълнение на Наредбата
за дългосрочните командировки в чужбина,
приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр.,
бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г.,
бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г.,
бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г.,
бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93
от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от
2013 г. и бр. 36, 40, 56 и 94 от 2015 г.)

1. Австрия
2. Албания
3. Беларус
4. Белгия
5. Босна и Херцеговина
6. Германия
7. Гърция
8. Дания
9. Естония
10. Италия
11. Косово
12. Латвия
13. Литва
14. Люксембург
15. Молдова
16. Полша
17. Словакия
18. Словения
19. Турция
20. Украйна
21. Унгария
22. Франция
23. Холандия
24. Хърватия
25. Чехия
26. Швейцария

75

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 19 ал. 5 се изменя така:
„(5) В случаите на пътуване с лично превозно средство на служителите се изплащат
пътни пари в процент от цената на самолетен

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

100

Всички останали държави

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4027

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103
ОТ 31 МАЙ 2017 Г.

Република Македония
Румъния
Сърбия
Черна гора

Великобритания
Ирландия
Испания
Норвегия
Португалия
Финландия
Швеция

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

Забележки:
1. Пътните пари при пътуване с лично моторно превозно средство се изплащат в процент
от цената на самолетен билет икономична класа
по финансово изгодния маршрут, както следва:
а) при първоначално заминаване или при
окончателно завръщане – от цената на еднопосочен билет в сезона на пътуване;
б) при пътуване за ползване на платен годишен
отпуск в България – от цената на двупосочен билет с валидност един месец в сезона на пътуване.
2. Пътните пари за пътуване от и до Битоля,
Ниш, Одрин, Подгорица, Скопие и Солун се
изплащат в размер 25 на сто от сезонната тарифа
за пряк полет от София до Букурещ.
3. Пътните пари за пътуване от и до Истан
бул се изплащат в размер 25 на сто от сезонната
тарифа за пряк полет.
4. Пътните пари за пътуване с лично превозно
средство се изплащат, както следва:
а) в български левове в България – при първоначално заминаване;
б) във валута в България – при окончателно
завръщане и при пътуване за ползване на платен
годишен отпуск в България.“

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4028

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104
ОТ 31 МАЙ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2017 г. в общ размер 800 000 лв. за консервация и реставрация на обектите „Свещения
кладенец“ (Аязмото), „Баптистерия“ (Кръщелната) и „Ротондата“ в археологически
резерват „Ранносредновековен град Плиска“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. по „Политика
в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна
програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“.

ВЕСТНИК
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2017 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4029

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
ОТ 1 ЮНИ 2017 Г.

за отменяне на Наредбата за условията и реда
за разходване на средствата за финансиране
на одобрени проекти на юридически лица с
нестопанска цел, определени за осъществяване
на общественополезна дейност, за дейности
за социално отговорно поведение по чл. 10а
от Закона за хазарта, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2015 г.
(обн., ДВ, бр. 66 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 69
от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за
финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за
осъществяване на общественополезна дейност,
за дейности за социално отговорно поведение
по чл. 10а от Закона за хазарта, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 2016 г.), се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4051
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване и
отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България (обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г. и
бр. 45 от 2016 г.)
§ 1. В допълнителните разпоредби в § 2
след думите „(OB, L 188 от 16.07.2015 г.)“ се
поставя запетая и се добавя „Директива за
изпълнение (ЕС) 2016/1914 на Комисията от
31 октомври 2016 г. за изменение на директиви
2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на
мерки за прилагане на член 7 от Директива
2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива
2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които
следва да бъдат обхванати от изследването,
и на минималните условия за изследване
на някои сортове земеделски растителни
видове и зеленчу кови видове (OB, L 296
от 1.11.2016 г.)“.
§ 2. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
Научно име на
Обикновено Протокол на
таксона
име на таксона
CPVO
Festuca
arundinacea
Schreb.

Тръстиковидна TP 39/1 от
власатка
1.10.2015 г.

Festuca filiformis
Pourr.

Финолистна
власатка

TP 67/1 от
23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

TP 67/1 от
23.6.2011 г.

Festuca pratensis
Huds.

Ливадна власатка

TP 39/1 от
1.10.2015 г.

Festuca rubra L.

Червена власат TP 67/1 от
ка
23.6.2011 г.

Festuca
trachyphylla
(Hack.) Krajina

Твърдолистна
власатка

TP 67/1 от
23.6.2011 г.

Lolium
Многооткосен
multiflorum Lam. (италиански)
райграс

TP 4/1 от
23.6.2011 г.

Lolium perenne L. Английски рай- TP 4/1 от
грас (пасищен) 23.6.2011 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Научно име на
Обикновено Протокол на
таксона
име на таксона
CPVO
Lolium x
boucheanum
Kunth

Хибриден рай- TP 4/1 от
грас
23.6.2011 г.

Pisum sativum L. Фуражен грах

TP 7/2
rev. от
11.3.2015 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий TP 32/1 от
19.4.2016 г.

Brassica napus L.
var. napobrassica
(L.) Rchb.

Брюква

TP 89/1 от
11.3.2015 г.

Brassica napus L.

Рапица

TP 36/2 от
16.11.2011 г.

Cannabis sativa L. Коноп

TP 276/1 от
28.11.2012 г.

Gossypium spp.

TP 88/1 от
19.4.2016 г.

Памук

Helianthus annuus Слънчоглед
L.

TP 81/1 от
31.10.2002 г.

Linum
usitatissimum L.

Лен

TP 57/2 от
19.3.2014 г.

Avena nuda L.

Голозърнест
овес

TP 20/2 от
1.10.2015 г.

Avena sativa L.
Овес и червен
(включва A.
овес
byzantina K. Koch)

TP 20/2 от
1.10.2015 г.

Hordeum vulgare
L.

Ечемик

TP 19/4 от
1.10.2015 г.

Oryza sativa L.

Ориз

TP 16/3 от
1.10.2015 г.

Secale cereale L.

Ръж

TP 58/1 от
31.10.2002 г.

xTriticosecale
Wittm. ex A.
Camus

Тритикале
TP 121/2
(Хибриди,
rev. 1 от
получени от
16.2.2011 г.
кръстосване
на видове от
рода Triticum и
видове от рода
Secale)

Triticum aestivum
L.

Пшеница обик- TP 3/4
новена
rev. 2 от
16.2.2011 г.

Triticum durum
Desf.

Пшеница твър- TP 120/3 от
да
19.3.2014 г.

Zea mays L.

Царевица

TP 2/3 от
11.3.2010 г.

Solanum
tuberosum L.

Картофи

TP 23/2 от
1.12.2005 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 3. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се
изменя така:

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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„Приложение № 5
към чл. 13, ал. 1

Научно име на таксона
Beta vulgaris L.

Обикновено име на таксона
Кръмно цвекло

Методика на UPOV
TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth.

Гигантска полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова (бяла) полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

TG/31/8 от 17.4.2002 г.

xFestulolium Asch. et Graebn.
Phleum nodosum L.

Хибриди, получени от кръстосване на видове TG/243/1 от 9.4.2008 г.
от рода Festuca и видове от рода Lolium
Тимотейка
TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Poa pratensis L.

Ливадна ливадина

TG/33/7 от 9.4.2014 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан обикновен

TG/193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Trifolium pratense L.

Детелина червена

TG/5/7 от 4.4.2001 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла

TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

TG/8/6 от 17.4.2002 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Фуражна ряпа
Pers.
Arachis hypogaea L.
Фъстъци

TG/178/3 от 4.4.2001 г.

Brassica rapa L. var. silvestris Репица
(Lam.) Briggs
Carthamus tinctorius L.
Сафлор

TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Papaver somniferum L.

Мак

TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

TG/179/3 от 4.4.2001 г.

Glycine max (L.) Merr.

Соя

TG/80/6 от 1.4.1998 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Сорго

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

TG/93/4 от 9.4.2014 г.

TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Суданка

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Хибриди, получени от кръстосване на Sorghum TG/122/4 от 25.3.2015 г.
Sorghum sudanense (Piper) Stapf bicolor и Sorghum sudanense
Текстът на посочените методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
* Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV Nicotiana tabacum L. TG/195/1
от 17.04.2002 г.“

§ 4. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1
Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Allium cepa L. (лукова група)

Лук и шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium cepa L. (сборна група)

Шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium fistulosum L.

Лук батун

TP 161/1 от 11.3.2010 г.

Allium porrum L.

Праз

TP 85/2 от 1.4.2009 г.

Allium sativum L.

Чесън

TP 162/1 от 25.3.2004 г.
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Научно име на таксона
Allium schoenoprasum L.
Apium graveolens L.
Apium graveolens L.
Asparagus officinalis L.
Beta vulgaris L.
Beta vulgaris L.
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea
Brassica oleracea

L.
L.
L.
L.
L.
L.

Brassica rapa L.
Capsicum annuum L.
Cichorium endivia L.
Cichorium intybus L.
Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai
Cucumis melo L.
Cucumis sativus L.
Cucurbita maxima Duchesne
Cucurbita pepo L.
Cynara cardunculus L.
Daucus carota L.
Foeniculum vulgare Mill.
Lactuca sativa L.
Solanum Lycopersicum L.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Phaseolus coccineus L.
Phaseolus vulgaris L.
Pisum sativum L. (partim)
Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L
Scorzonera hispanica L.
Solanum melongena L.
Spinacia oleracea L.
Valerianella locusta (L.) Laterr.
Vicia faba L. (partim)

ВЕСТНИК

Обикновено име на таксона
Лук резанец
Листна и дръжкова целина
Кореновидна целина
Аспержи
Цвекло салатно, включително „Cheltenham“
Манголд
Листно зеле
Цветно зеле (карфиол)
Броколи
Брюкселско зеле
Алабаш
Савойско зеле, бяло главесто
зеле и червено главесто зеле
Китайско зеле
Пипер
Къдраволистна и обикновена
ендивия
Индустриална цикория
Цикория
Дини
Пъпеши
Краставици и корнишони
Тиква
Тиквички
Артишок и кардун
Моркови и фуражни моркови
Резене
Салата
Домати
Магданоз
Многоцветен фасул
Фасул пешак и фасул вейков
Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах захарен
Репички
Ревен
Черен корен
Патладжан
Спанак
Полска салата
Бакла

С Т Р. 7
Протокол на CPVO
TP 198/2 от 11.3.2015 г.
TP 82/1 от 13.3.2008 г.
TP 74/1 от 13.3.2008 г.
TP 130/2 от 16.2.2011 г.
TP 60/1 от 1.4.2009 г.
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP

106/1 от 11.3.2015 г.
90/1 от 16.2.2011 г.
45/2 от 11.3.2010 г.
151/2 от 21.3.2007 г.
54/2 от 1.12.2005 г.
65/1 от 25.3.2004 г.
48/3 от 16.2.2011 г.

TP 105/1 от 13.3.2008 г.
TP 76/2 от 21.3.2007 г.
TP 118/3 от 19.3.2014 г.
TP 172/2 от 1.12.2005 г.
TP 173/1 от 25.3.2004 г.
TP 142/2 от 19.3.2014 г.
TP 104/2 от 21.3.2007 г.
TP 61/2 от 13.3.2008 г.
TP 155/1 от 11.3.2015 г.
TP 119/1 rev. от 19.3.2014 г.
TP 184/2 от 27.2.2013 г.
TP 49/3 от 13.3.2008 г.
TP 183/1 от 25.3.2004 г.
TP 13/5 rev. от 19.4.2016 г.
TP 44/4 rev. 2 от 19.4.2016 г.
TP 136/1 от 21.3.2007 г.
TP 9/1 от 21.3.2007 г.
TP 12/4 от 27.2.2013 г.
TP 7/2 rev. от 11.3.2015 г.

TP 64/2 rev. от 11.3.2015 г.
TP 62/1 от 19.4.2016 г.
TP 116/1 от 11.3.2015 г.
TP 117/1 от 13.3.2008 г.
TP 55/5 rev. от 19.4.2016 г.
TP 75/2 от 21.3.2007 г.
TP Broadbean/1 от
25.3.2004 г.
Zea mays L. (partim)
Захарна царевица и пуклива TP 2/3 от 11.3.2010 г.
царевица
Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Подложки домати
T P 2 9 4/1 r e v. о т
Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x
19.4.2016 г.
Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum
L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg
Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“

§ 5. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:

С Т Р.
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„Приложение № 8
към чл. 14, ал. 1

Научно име на таксона
Brassica rapa L.
Cichorium intybus L.
Cucurbita maxima x
Cucurbita moschata

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV
Турнепс
TG/37/10 от 4.4.2001 г.
Широколистна цикория или италианска цикория TG/154/3 от 18.10.1996 г.
Междувидови хибриди от Cucurbita maxima Duch. TG/311/1 от 25.3.2015 г.
x Cucurbita moschata Duch. за използване като подложки за присаждане
Текстът на посочените методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).“

§ 6. В приложение № 13 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 28 числото „150“ се заличава.
2. На ред 29 числото „1000“ се заменя с „500“.
3. На ред 33 числото „1500“ се заменя с
„500“, а числото „150“ се заличава.
4. На ред 34 числото „1500“ се заменя с
„500“, а числото „150“ се заличава.
5. На ред 38 числото „150“ се заличава.
6. На ред 120 числото „16“ се заменя с „12“.
7. На ред 122 числото „16“ се заменя с „12“.
8. На ред 123 числото „20“ се заменя с „12“.
9. На ред 124 числото „20“ се заменя с „12“.
10. На ред 127 числото „16“ се заменя с „12“.
11. На ред 128 числото „20“ се заменя с „12“.
12. На ред 134 числото „20“ се заменя с „12“.
13. На ред 135 числото „20“ се заменя с „12“.
14. На ред 136 числото „20“ се заменя с „12“.
15. На ред 137 числото „20“ се заменя с „12“.
16. На ред 138 в колона „РХС“ се добавя
„6 бр.“, а в колона „БСК нетретирани“ се
добавя „12 бр.“.
17. На ред 139 числото „20“ се заменя с „12“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове,
започнали преди 1 юли 2017 г., съгласно чл. 3
на Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914
могат да се прилагат съответно Директива
2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните
варианти, приложими преди изменението им
с Директива за изпълнение (ЕС) 2016/1914.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

4011

Министър:
Румен Порожанов

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2006 г. за обработка и превоз
на опасни и/или замърсяващи товари по
море и на опасни товари по вътрешни водни
пътища (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм.,
бр. 46 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2013 г.; доп., бр. 67 от 2013 г. и
бр. 59 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „съгласувани с Изпълнителна агенция „Морска администрация“
и органите на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „отговарящи на
изискванията на Наредба № 9 от 2013 г. за
изискванията за експлоатационна годност на
пристанищата и специализираните пристанищни обекти (ДВ, бр. 96 от 2013 г.)“.
2. В ал. 2 думите „за всеки вид“ се заменят
с „поотделно за всеки клас и подклас опасен
и/или замърсяващ“ и думите „по Наредба № 9
от 2005 г. за изискванията за експлоатационна
годност на пристанищата (обн., ДВ, бр. 65 от
2005 г.; изм., бр. 32 от 2006 г.)“ се заменят с
„на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията
за експлоатационна годност на пристанищата
и специализираните пристанищни обекти“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Тех нологичната карта по а л. 2 се
съгласува от директора на съответната тери т ориа л на д и р ек ц и я на Изп ъ л н и т е л на
агенция „Морска администрация“ и капитан
на пристанището, който служебно изисква
становища и от ръководителите на:
1. съответната регионална дирекция на
Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ в МВР;
2. съответната регионална здравна инспекция (РЗИ);
3. съответната регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ);
4. с ъо т ве т ната облас т на д и рек ц и я на
МВР – за взривоопасни товари;
5. Агенцията за ядрено регулиране – за
радиоактивни материали.“
4. В ал. 4 числото „2005“ се заменя с „2013“
и след думата „пристанищата“ се добавя „и
специализираните пристанищни обекти“.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. При спазване на изискванията на
Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване
на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от
2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и
89 от 2014 г., бр. 8 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г.
и бр. 1 от 2017 г.) и на Наредба № 8121з-647
от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите
(обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.; попр., бр. 105 от
2014 г.) на територията на морско пристанище
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може да се съхраняват товари от класове 4, 5,
6, 8 и 9 по Международния кодекс за превоз
на опасни товари по море (IMDG Code), а на
територията на речно пристанище – товари
от всички класове, с изключение на радиоактивните вещества.“
§ 3. В чл. 4а думата „Комисията“ се заменя
с „Европейската комисия“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.,
както е изменена с Протокола от 1988 г., изготвена в Лондон на 1 ноември 1974 г. (ДВ,
бр. 12 от 2005 г.), ратифицирана с Указ № 2250
от 1983 г. (ДВ, бр. 61 от 1983 г.);“.
2. В т. 2 след думите „1997 г.“ се поставя
запетая и се добавя „съставена в Лондон на
2 ноември 1973 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), ратифицирана със закон“.
§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Операторът, агентът или капитанът
на превозващ опасни и/или замърсяващи
товари кораб, който се е отправил към или
отплава от българско пристанище, подава
информация съгласно изискванията на Наредбата за системите за движение, докладване
и управление на трафика и информационно
обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България и
в Българския морски отговорен район за
търсене и спасяване, приета с ПМС № 200
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 97 от 2010 г., бр. 24 от 2012 г.; изм.,
бр. 93 от 2015 г.).“
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „по ИМО“ се заменят с
„по к ласификаци я та на Меж д у народната
морска организация (ИМО)“;
б) в т. 7 думата „стоките“ се заменя с
„товарите,“ и думата „съответно“ се заменя
с „ако е приложимо,“;
в) в т. 8 думата „стоките“ се заменя с
„товарите“.
2. В ал. 3 след думите „териториална дирекция“ се добавя „на Изпълнителна агенция“.
§ 7. В чл. 9, ал. 2 след думите „(ADN)“
се поставя запетая и се добавя „подписано
в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26
май 2000 г.“, а в края на текста се поставя
запетая и се добавя „и Правилата към него
(приложение № 1)“.
§ 8. В чл. 13 ал. 3 се изменя така:
„(3) Докладът по ал. 1 не замества докладите по чл. 6 от Наредба № 23 от 2011 г. за
докладване и разследване на произшествия
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в морските пространства (обн., ДВ, бр. 87
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г.) и
по чл. 17 от Правилата за речния надзор по
Дунава, приети с ПМС № 82 от 2013 г. (ДВ,
бр. 35 от 2013 г.)“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „(приложение № 1)“ се
заменят с „(приложение № 2)“.
2. В ал. 4 след думите „копие от удостоверението“ се поставя запетая и съюзът „и“
се заменя с „придружено от“.
3. В ал. 5 думите „води регистър“ се заменят с „поддържа актуален списък“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ или упълномощено от него
лице издават“ се заличават, а след думите „по
чл. 14, ал. 1“ се добавя „се издава“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Изпитът по ал. 1 се провежда по реда
и при условията на правило 1.8.3.12 и обхваща
темите, посочени в правило 1.8.3.11 от глава 1.8
„Проверки и други мерки за контрол, целящи
спазването на разпоредбите за безопасност“
на Правилата към ADN.“
§ 11. В чл. 21, ал. 2 след думите „териториална дирекция“ се добавя „на Изпълнителна
агенция“.
§ 12. В чл. 22 думите „Правилата за превоз на опасни товари по вътрешни водни
пътища, приети от Дунавската комисия и от
Икономическата комисия за Европа на ООН“
се заменят с „ADN и Правилата към него“.
§ 13. В чл. 24 думите „води регистър“ се
заменят с „поддържа актуален списък“.
§ 14. В § 1, т. 3, буква „е“ от допълнителните разпоредби думите „Правилата за
превоз на опасни товари по вътрешни водни
пътища, приети от Дунавската комисия и от
Икономическата комисия за Европа на ООН“
се заменят с „ADN и Правилата към него“.
§ 15. Създава се приложение № 1 към
чл. 9, ал. 2.
§ 16. Досегашното приложение № 1 към
чл. 14, ал. 1 става приложение № 2 към чл. 14,
ал. 1.
§ 17. Досегашното приложение № 2 към
чл. 15, ал. 3 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 18. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2
се обнародва като притурка на „Държавен
вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
4007
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БРОЙ 45

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-89
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от кмета на община Гоце Делчев след
Решение № 293 по протокол № 20 от 16.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев, становище от Регионалното управление на образованието – Благоевград, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград,
в Обединено училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Корница, община Гоце Делчев, област
Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. Паисий
Хилендарски“ – с. Корница, община Гоце Делчев,
област Благоевград, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Св.
Паисий Хилендарски“ – с. Корница, община Гоце
Делчев, област Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. Паисий Хилендарски“ – с. Корница,
община Гоце Делчев, област Благоевград, да се
съхранява в преобразуваното Обединено училище
„Св. Паисий Хилендарски“ – с. Корница, община
Гоце Делчев, област Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Гоце Делчев.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3946

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-90
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано пред-

ложение от кмета на община Гоце Делчев след
Решение № 292 по протокол № 20 от 16.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев, становище от Регионалното управление на образованието – Благоевград, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Петър Берон“ – с. Лъжница, община
Гоце Делчев, област Благоевград, в Обединено
училище „Петър Берон“ – с. Лъжница, община
Гоце Делчев, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Петър
Берон“ – с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград, да продължат образованието
си в преобразуваното Обединено училище „Петър Берон“ – с. Лъжница, община Гоце Делчев,
област Благоевград.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Петър Берон“ – с. Лъжница, община
Гоце Делчев, област Благоевград, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Петър
Берон“ – с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград.
4. Финансиращ орган: Община Гоце Делчев.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3947

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-91
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Несебър след Решение № 470
по протокол № 15 от 15.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Несебър, становище от Регионалното управление на образованието – Бургас, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование считано от
15.09.2017 г. преобразувам Основно у чилище
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, община
Несебър, област Бургас, в Обединено училище
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор, община
Несебър, област Бургас.
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1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Обзор, община Несебър,
област Бургас, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Обзор, община Несебър,
област Бургас.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Обзор,
община Несебър, област Бургас, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Обзор, община Несебър,
област Бургас.
4. Финансиращ орган: Община Несебър.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
3948
ЗАПОВЕД № РД-14-92
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Перник след решения № 422 по
протокол № 11 от 2017 г. № 515 по протокол № 5
от 27.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Перник,
становище от Регионалното управление на образованието – Перник, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 15.09.2017 г. преобразувам IX Основно
училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник, община
Перник, област Перник, в Обединено училище
„Темелко Ненков“ – гр. Перник, община Перник,
област Перник.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от IX Основно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник, община Перник,
област Перник, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Темелко
Ненков“ – гр. Перник, община Перник, област
Перник.
3. Задължителната документация на IX Основно училище „Темелко Ненков“ – гр. Перник,
община Перник, област Перник, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Темелко
Ненков“ – гр. Перник, община Перник, област
Перник.
4. Финансиращ орган: Община Перник.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3949

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-93
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение от кмета на община Ихтиман след
Решение № 256 по протокол № 16 от 28.02.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Ихтиман, становище
от Регионалното управление на образованието – София регион, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Христо Смирненски“ – с. Вакарел,
община Ихтиман, Софийска област, в Обединено училище „Христо Смирненски“ – с. Вакарел,
община Ихтиман, Софийска област.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Смирненски“ – с. Вакарел, община Ихтиман,
Софийска област, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Христо
Смирненски“ – с. Вакарел, община Ихтиман,
Софийска област.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Смирненски“ – с. Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, да се съхранява
в преобразуваното Обединено училище „Христо
Смирненски“ – с. Вакарел, община Ихтиман,
Софийска област.
4. Финансиращ орган: Община Ихтиман.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3950

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-94
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 и чл. 16 от Наредба № 9 от 2016 г. за
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение на кмета на община Видин, Решение № 61
по протокол № 3 от 6.04.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Видин, становище от Регионалното уп-
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равление на образованието – Видин, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, поради намаляване броя
на учениците под нормативно определения минимум, довело до липса на ученици в гимназиал
ната степен, считано от 1.08.2017 г. преобразувам
Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Видин,
в Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. Видин, община Видин, област Видин.
1. Учениците от Средно училище „Любен Каравелов“ – гр. Видин, да се насочат за обучение
към преобразуваното Основно училище „Любен
Каравелов“ – гр. Видин, община Видин, област
Видин, при условията на чл. 12 ЗПУО.
2. Задължителната документация на гимназиалната степен на Средно училище „Любен
Каравелов“ – гр. Видин, да се съхранява в Средно
училище „Петко Рачов Славейков“ – гр. Видин,
а на основната степен – в преобразуваното Основно училище „Любен Каравелов“ – гр. Видин,
община Видин, област Видин.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3951

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-95
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Дългопол след Решение № 23-6
по протокол № 23 от 28.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Дългопол, становище от Регионалното
управление на образованието – Варна, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование считано от 15.09.2017 г. преобразувам
Основно училище „Христо Ботев“ – с. Цонево,
община Дългопол, област Варна, в Обединено
училище „Христо Ботев“ – с. Цонево, община
Дългопол, област Варна.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо Ботев“ – с. Цонево, община Дългопол, област Варна,
да продължат образованието си в преобразуваното
Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Цонево,
община Дългопол, област Варна.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Цонево, община
Дългопол, област Варна, да се съхранява в преобразуваното Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Цонево, община Дългопол, област Варна.
4. Финансиращ орган: Община Дългопол.
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БРОЙ 45

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3952

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-96
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Лясковец след Решение № 225
по протокол № 26 от 22.02.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Лясковец, становище от Регионалното
управление на образованието – Велико Търново,
и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование считано от
15.09.2017 г. преобразувам Основно училище „Пет
ко Рачев Славейков“ – с. Джулюница, община
Лясковец, област Велико Търново, в Обединено
училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Петко
Рачев С ла вей ков“ – с. Д ж ул юн и ца, общ и на
Лясковец, област Велико Търново, да продължат
образованието си в преобразуваното Обединено
училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново,
да се съхранява в преобразуваното Обединено
училище „Петко Рачев Славейков“ – с. Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново.
4. Финансиращ орган: Община Лясковец.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3953

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-97
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение от кмета на община Враца след
Решение № 437 по протокол № 30 от 28.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Враца, становище от
Регионалното управление на образованието – Вра-
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ца, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на
министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока степен – първи
гимназиален етап, и създаване на условия за
достъп до качествено образование считано от
15.09.2017 г. преобразувам Основно у чилище
„Св. Климент Охридски“ – с. Тишевица, община Враца, област Враца, в Обединено училище
„Св. Климент Охридски“ – с. Тишевица, община
Враца, област Враца.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. Климент Охридски“ – с. Тишевица, община Враца,
област Враца, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – с. Тишевица, община Враца,
област Враца.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. Климент Охридски“ – с. Тишевица,
община Враца, област Враца, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – с. Тишевица, община Враца,
област Враца.
4. Финансиращ орган: Община Враца.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3954

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-98
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
от кмета на община Враца след Решение № 436
по протокол № 30 от 28.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, становище от Регионалното
управление на образованието – Враца, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра
на образованието и науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на
учениците в по-висока степен – първи гимназиален етап, и създаване на условия за достъп до
качествено образование считано от 15.09.2017 г.
преобразувам Основно училище „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Девене, община Враца, област
Враца, в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Девене, община Враца, област Враца.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Девене, община Враца,
област Враца, да продължат образованието си
в преобразуваното Обединено училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Девене, община Враца,
област Враца.
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3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Девене,
община Враца, област Враца, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Девене, община Враца,
област Враца.
4. Финансиращ орган: Община Враца.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3955

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-99
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
от кмета на община Враца след Решение № 438
по протокол № 30 от 28.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, становище от Регионалното управление на образованието – Враца, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование считано от 15.09.2017 г. преобразувам
Основно училище „Христо Ботев“ – с. Баница,
община Враца, област Враца, в Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Баница, община Враца,
област Враца.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Баница, община Враца, област Враца,
да продължат образованието си в преобразуваното
Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Баница,
община Враца, област Враца.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Баница, община
Враца, област Враца, да се съхранява в пре
образуваното Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Баница, община Враца, област Враца.
4. Финансиращ орган: Община Враца.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3956

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-100
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищ-
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ното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Добрич след Решение № 18-20
по протокол № 18 от 28.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич, становище от Регионалното
управление на образованието – Добрич, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование и насърчаване на учениците за
включване в системата на професионалното образование считано от 15.09.2017 г. преобразувам
Основно училище „Йордан Йовков“ – гр. Добрич,
община Добрич, област Добрич, в Обединено
училище „Йордан Йовков“ – гр. Добрич, община
Добрич, област Добрич.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Йордан
Йовков“ – гр. Добрич, община Добрич, област
Добрич, да продължат образованието си в пре
образуваното Обединено училище „Йордан Йовков“ – гр. Добрич, община Добрич, област Добрич.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Йордан Йовков“ – гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Йордан
Йовков“ – гр. Добрич, община Добрич, област
Добрич.
4. Финансиращ орган: Община Добрич.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3957

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-101
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Каспичан след Решение № 370
по протокол № 27 от 17.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Каспичан, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от
27.10.2016 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от продължаване на образованието на учениците в по-висока
степен – първи гимназиален етап, и създаване
на условия за достъп до качествено образование
считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно
училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска,
община Каспичан, област Шумен, в Обединено
училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска,
община Каспичан, област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
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2. Учениците от Основно училище „Св. Паисий
Хилендарски“ – гр. Плиска, община Каспичан,
област Шумен, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Св. Паисий
Хилендарски“ – гр. Плиска, община Каспичан,
област Шумен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска, община Каспичан, област Шумен, да се съхранява в преобразуваното Обединено училище
„Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска, община
Каспичан, област Шумен.
4. Финансиращ орган: Община Каспичан.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
3958
ЗАПОВЕД № РД-14-102
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение от кмета на община Каспичан след
Решение № 369 по протокол № 27 от 17.03.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Каспичан, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на
образованието и науката, поради необходимостта
от продължаване на образованието на учениците
в по-висока степен – първи гимназиален етап, и
създаване на условия за достъп до качествено
образование считано от 15.09.2017 г. преобразувам
Основно училище „Христо Ботев“ – с. Каспичан,
община Каспичан, област Шумен, в Обединено
училище „Христо Ботев“ – с. Каспичан, община
Каспичан, област Шумен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Христо
Ботев“ – с. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, да продължат образованието си в
преобразуваното Обединено училище „Христо
Ботев“ – с. Каспичан, община Каспичан, област
Шумен.
3. Задължителната документация на Основно
училище „Христо Ботев“ – с. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, да се съхранява в
преобразуваното Обединено училище „Христо
Ботев“ – с. Каспичан, община Каспичан, област
Шумен.
4. Финансиращ орган: Община Каспичан.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
3959
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ЗАПОВЕД № РД-14-103
от 26 май 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
на кмета на община Банско след Решение № 386
по протокол № 21 от 30.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Банско, решение на педагогическия
съвет по протокол № 5 от 20.01.2017 г. на Професионална гимназия по селско стопанство и
туризъм „А леко Константинов“ – гр. Банско,
община Банско, област Благоевград, становище
от Регионалното управление на образованието – Благоевград, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713
от 27.10.2016 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от съответствие с
изучаваните професии, удовлетворяващи потребностите на пазара на труда в региона, считано
от 15.09.2017 г. определям наименованието на
Професионална гимназия по селско стопанство
и туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банско,
както следва: Гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банско, община Банско, област
Благоевград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3960

Министър:
Кр. Вълчев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1674
от 22 май 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 22г, ал. 3 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на АПСК във
връзка с Решение № 753 от 10.09.2016 г. на Министерския съвет и протоколно решение № 4589
от 22.05.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижими имоти – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на
Министерството на здравеопазването, Регионалната здравна инспекция – Русе, представляващи
самостоятелни обекти в сграда с идентификатор
63427.2.5528.1 по кадастралната карта на гр. Русе,
построена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.5528 по кадастралната карта на гр. Русе,
намиращи се в Русе, ул. Независимост № 3, а
именно:
а) самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5528.1.3, със застроена площ 778 кв. м,
разположен на третия етаж в сграда № 1, с
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предназначение: за делова и административна
дейност, заедно с идеалните части от общите
части на сградата, и
б) самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5528.1.4, със застроена площ 384 кв. м,
разположен на четвъртия етаж в сграда № 1, с
предназначение: за делова и административна
дейност, заедно с идеалните части от общите
части на сградата.
Изпълнителен директор:
М. Симеонов
3911

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 152
от 6 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-227 от 25.11.2015 г. от Камен
Методиев Спасов и Юлиан Любомиров Илиев с
искане за разрешаване изработването на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор
68134.1970.1499 по КК за създаване на два нови
урегулирани поземлени имота в неговите граници,
кв. 30, м. Ботаническа градина, район „Витоша“.
Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ; мотивирано предложение съгласно чл. 135, ал. 2
ЗУТ; скица от СГКК – София, за поземлен имот
с идентификатор 68134.1970.1499; комбинирана
скица; нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 82, том I, рег. № 5951, дело
№ 77 от 30.04.2015 г.
Мотивираното предложение е разгледано
от отделите в НАГ. Със Заповед № РА50-76 от
8.02.2016 г. на главния архитект на Столичната
община е разрешено да се изработи проект за
ПУП – ПРЗ в териториален обхват: поземлен
имот с идентификатор 68134.1970.1499 по КККР
на район „Витоша“, кв. 30, м. Ботаническа градина, с цел урегулирането му и осигуряване
на възможност за неговото застрояване, като е
одобрено и представеното задание.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-858 от 10.02.2016 г.
на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена
до кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-858-[1] от
1.03.2016 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ПРЗ за нови УПИ IV-1499 – за жс, и
V-1499 – за жс, и прокарване на задънена улица
от о.т. 73а – о.т. 73б до о.т. 73в, кв. 30, м. Ботаническа градина.
Към заявлението са приложени: обяснителна
записка; проект на ПУП, документи за собственост, скици от СГКК – София, комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Витоша“ с
писмо изх. № САГ16-ГР00-858-[2] от 10.03.2016 г.
на началник-отдел „ПУП“.
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Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № РВТ16ВК08-622 от 1.06.2016 г. на главния архитект на
район „Витоша“, с което уведомява, че в законоустановения срок е постъпило едно възражение.
Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
подписите на заинтересуваните лица.
Проектът заедно с постъпилото възражение е
разгледан и приет на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-53 от 12.07.2016 г., т. 9, със становище
възражението да се уважи, като в матрицата на
проекта и в показаното двуетажно застрояване
да се запише кота корниз пред височината на
застрояване и със служебно предложение да се
изпълнят изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
и чл. 125, ал. 7 ЗУТ. Решението по протокола е
„Приема проекта. След корекции по служебно
предложение изпраща в СОС за одобряване на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.
В изпълнение на решенията на ОЕСУТ са
представени коригирани чертежи.
С ъ с за я в лен ие № СА Г16 -Г Р0 0 - 858 -[4] о т
4.10.2016 г. са внесени: документация по чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО – експертно становище към геодезическо заснемане на дървесна растителност
и топографски план, заверени от Дирекция
„Зелена система“ на СО с № СЕК16-ГР94-304 от
8.08.2016 г., писмо № 94-00-8183 от 15.09.2016 г. от
директора на РИОСВ – София, със становище,
че не е необходимо провеждане на процедура по
реда на глава втора от Наредбата за ОС, съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД, и
изходни данни.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а н е т о з а о д о б р я в а н е н а п р о е к т з а
ПУП – ПРЗ е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ като собственици на ПИ с идентификатор
68134.1970.1499, кв. 30, м. Ботаническа градина,
район „Витоша“, съгласно представените документи за собственост и скици.
Имотът – предмет на плана, представлява
неурегулиран поземлен имот.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за план за регулация се предвижда създаване на два урегулирани поземлени
имота – УПИ IV-1499 – за жс, и V-1499 – за жс,
като границите на новообразуваните УПИ са
съобразени с имотните граници на имот с идентификатор 68134.1970.1499, с изключение на частта
му, попадаща под действаща улична регулация.
За одобряване на ПР е доказано основание
по чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Достъпът до УПИ IV-1499 – за жс, се осигурява по действащата улична регулация, а до
УПИ V-1499 – за жс, се предвижда прокарване на
задънена улица по о.т. 73а – о.т. 73б до о.т. 73в и
свързаното с това изменение на действащия план
за улична регулация на улица от о.т. 73 до о.т. 74.
Задънената улица отговаря на нормите по
чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
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Основание за изменение на действащата улична
регулация е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2 ЗУТ.
Конкретното предназначение на нови УПИ е
за жилищно строителство и отговаря на ОУП на
СО/2009 г. и на устройствена категория по т. 7
(„Жм3“) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С ПЗ се предвиждат свободностоящи, двуетажни жилищни сгради с Кк=7 м.
Застрояването е съобразено с нормите на
чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния до вътрешни
регулационни граници и между сградите, включително през улица.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Устройствената зона, в която попада имотът –
предмет на плана, е „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с ограничени параметри“
(Жм3), в която съгласно приложение към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО е допустимо конкретното предназначение на новообразуваните УПИ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Пр о ек т ът е с ъ г л а с у в а н с ъ с „С о фи й с к а
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект – задънена улица, публична общинска собственост, основание по чл. 21, ал. 7 във връзка
с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 81, ал. 4 ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственици
на поземлени имоти са за тяхна сметка“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17,
ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 84, ал. 1,
3 и 4, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 31,
ал. 1, 4 и 5 и чл. 32, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
т. 7 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-53 от 12.07.2016 г.,
т. 9, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план за регулация на
м. Ботаническа градина, кв. 30, създаване на
нови УПИ IV-1499 – за жс, и УПИ V-1499 – за
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жс, по червените и сините линии, цифри и букви
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за улична регулация на новопредвидена задънена улица по нови
о.т. 73а – о.т. 73б до о.т. 73в като изменение на
действаща улична регулация на улица от о.т. 73
до о.т. 74, м. Ботаническа градина, по червените, зелените и кафявите линии, цифри, букви и
зачертавания съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план за застрояване на м.
Ботаническа градина, кв. 30, предвиждане на ново
застрояване в новосъздадени УПИ IV-1499 – за жс, и
V-1499 – за жс, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседните
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „ПНИФО“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

3916

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 156
от 6 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ16-ГР00-3052 от 1.09.2016 г. от „Контакт
Пропъртис“ – ЕАД, представлявано от Стоян
Венциславов Николов, с искане за продължаване на устройствената процедура за притежаваните от дружеството имоти с идентификатори
68134.105.219 и 68134.105.220 по одобряване на
изменение на план за регулация и застрояване
в обхвата на проектен УПИ XV-219, 220, кв. 432,
в който същите попадат по проекта на м. Зони
Г – Центъра (част), одобрен с Решение № 821
по протокол № 73, т. 21, от 18.12.2014 г. на СОС.
Към заявлението са приложени следните документи: устав на „Контакт Пропъртис“ – ЕАД,
приет на 9.10.2013 г. от едноличния собственик
на капитала, съгласно който в капитала на
дружеството са внесени като непарична вноска
поземлени имоти с идентификатори 68134.105.219
и 68134.105.220; пълномощно, нотариално заверено под рег. № 236 на 12.01.2016 г. от нотариус
Валентина Георгиева; 2 бр. скици, издадени от
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СГК К – София, за имоти с идентификатори
68134.105.219 и 68134.105.220; комбинирана скица за
пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3
ЗКИР; извадка от плана за изменение на плана за
регулация и плана за застрояване, одобрен с Решение № 821 по протокол № 73, т. 21, от 18.12.2014 г.
на СОС, в който попада проектен УПИ XV-219,
220, изключен от обхвата на одобряване с т. 2.1
и 3.1 от решението поради непредставяне към
момента на одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ (съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ); 2 бр. оригинали и 1 бр. копие
на проект за ПУП – ИПР и 2 бр. оригинали и 1
бр. копие на проект за ПУП – ИПЗ за УПИ XV219, 220 от кв. 432, м. Зони Г – Центъра (част), с
обяснителна записка към него.
Служебно по преписката е приложено Решение
№ 821 по протокол № 73, т. 21, от 18.12.2014 г.
на СОС и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-112 от
14.12.2010 г., т. 52, и № ЕС-Г-51 от 8.07.2014 г.,
т. 23, с които е приет проектът за ИПРЗ на м.
Зони Г – Центъра (част), в граници: бул. Витоша,
бул. Патриарх Евтимий, бул. Фритьоф Нансен,
бул. Евлоги Георгиев, ул. Шести септември,
ул. Граф Иг нат иев, ул. К н яз А лексан д ър I,
ул. Алабин, бул. Витоша.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството по одобряване на проект за ИПР и ИПЗ за
УПИ XV-219, 220 от кв. 432, м. Зони Г – Центъра
(част), е направено от заинтересованото лице по
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на
поземлени имоти с идентификатори 68134.105.219
и 68134.105.220, попадащи в него, което е видно
от представения документ за собственост, скици от СГКК – София, и комбинирана скица по
чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ИПР и ИПЗ в частта на кв. 432, УПИ
XV-219, 220, е проведено като част от производството по одобряване на цялостния ПУП на
м. Зони Г – Центъра (част), одобрен с Решение
№ 821 по протокол № 73, т. 21, от 18.12.2014 г. на
СОС. УПИ XV-219, 220 от кв. 432 попада в териториалния обхват на допускането за изработване
на проекта, за него са проведени процедурите
по съобщаване на заинтересованите лица и е
проведено обществено обсъждане, направени са
изискуемите по закон съгласувания и проектът
е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите за одобряване на ПУП с Решение № 821 по
протокол № 73, т. 21, от 18.12.2014 г. на СОС са
неразделна част от доказателствата и мотивите
за одобряване на настоящия проект за изменение
на план за регулация и плана за застрояване.
С т. 2.1 от решението УПИ XV-219, 220, кв. 432,
е изключен от обхвата на одобряване поради липсата към този момент на предварителен договор
по чл. 15, ал. 3 и 5 или чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ, което
прави фактическият състав недовършен в тази си
част. Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация прави невъзможно на този
етап от производството за одобряване и на плана
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за застрояване, поради което УПИ XV-219, 220 е
изключен с т. 3.1 и от обхвата на одобряване на
изменението на плана за застрояване.
С представянето на искане от „Контакт Пропъртис“ – ЕАД, за продължаване на процедурата
по одобряване на плана и доказателства, че същият
е собственик и на двата имота с идентификатори
68134.105.219 и 68134.105.220, поради което отпада
нуждата от представяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ, е налице и последният
елемент от фактическия състав за одобряването
на ИПРЗ на УПИ XV-219, 220, кв. 432, по проекта
на м. Зони Г – Центъра (част).
Отреждането на УПИ XV за имотите по
действащата кадастрална карта е в съответствие
с изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ XV-219, 220
се осигурява по действащата улична регулация.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Зона на стария градски център“ (Ц2) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУЗСО, предвид което конкретното предназначение „за жилищно строителство“ е допустимо.
С проекта за ИПЗ се предвижда застрояване
на жилищна сграда с преход в етажността 2М+3,
2М+5, 2М+1 и 2А, като новопредвидената сграда
е на свързано застрояване със съществуващите
сгради в УПИ VIII-217 и УПИ XIII-224 в частта
є 2М+3, като калканните стени се покриват напълно в хоризонтално и вертикално отношение в
изпълнение на изискванията на чл. 21, ал. 2 ЗУТ.
Предвидени са подземни гаражи в изпълнение
на изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са изискванията за разстояния по
чл. 31, ал. 1, 2, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с ИПЗ не се допускат намалени разстояния към вътрешните регулационни
граници, както и между сградите, включително
през улица.
Основание за одобряване на проекта за ИПРЗ
е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 ПЗРЗИДЗУТ,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3,
чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, т. 10 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-112 от 14.12.2010 г., т. 52, и № ЕС-Г-51 от
8.07.2014 г., т. 23, и Решение № 821 по протокол
№ 73, т. 21, от 18.12.2014 г. на СОС Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация за нов УПИ XV-219, 220, кв. 432, м.
Зони Г – Центъра (част), по сините и червените
линии и цифри съгласно приложения проект,
представляващ неразделна част от изменението
на плана за регулация на м. Зони Г – Центъра
(част), в граници: бул. Витоша, бул. Патриарх
Евтимий, бул. Фритьоф Нансен, бул. Евлоги Георгиев, ул. Шести септември, ул. Граф Игнатиев,
ул. Княз Александър I, ул. Алабин, бул. Витоша,
одобрен с Решение № 821 по протокол № 73, т. 21,
от 18.12.2014 г. на СОС.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване за нов УПИ XV-219, 220, кв. 432, м.
Зони Г – Центъра (част), съгласно приложения
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проект, представляващ неразделна част от плана
за регулация на м. Зони Г – Центъра (част), в
граници: бул. Витоша, бул. Патриарх Евтимий,
бул. Фритьоф Нансен, бул. Евлоги Георгиев,
ул. Шести септември, ул. Граф Игнатиев, ул. Княз
Александър I, ул. Алабин, бул. Витоша, одобрен
с Решение № 821 по протокол № 73, т. 21, от
18.12.2014 г. на СОС.
Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се одобрява работен устройствен
план и да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му.
Жалбите се подават в район „Средец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „ПНИФО“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

3917

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 219
от 27 април 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община е постъпило заявление с вх. № САГ16-ГР00-3533 от 7.11.2016 г. от
Светослав Евгениев Керинов и Евгений Стоянов
Керинов, собственици на поземлен имот с идентификатор 68134.4361.414, кв. 47, м. Люлин – 3
м.р., с искане за продължаване на процедурата по
одобряване на плана в частта на проектни УПИ
I-28, 29 – „за жс и маг.“, и УПИ II-28, 29 – „за
жс и маг.“.
Съгласно действащия ПУП на м. Люлин – 3
м.р., одобрен с Решение № 412 по протокол № 21
от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет
(СОС), са отредени проектни УПИ I-28, 29 – „за
жс и маг.“, и УПИ II-28, 29 – „за жс и маг.“, като
същите са изключени от обхвата на одобряване
поради непредставени договори по чл. 15 или
чл. 17 ЗУТ.
Към заявлението са приложени: документи
за собственост – договор за доброволна делба на
съсобствени недвижими имоти, вписан в Службата
по вписванията под № 71, том XVI, peг. № 31442
от 27.06.2005 г., с който Евгений Стоянов Керинов и Светослав Евгениев Керинов получават в
дял и стават изключителни собственици на дял
I, а именно УПИ VII-814 от кв. 47 по плана на
м. Люлин – 3 м.р., с площ 1260 кв. м, а Анелия
Стоянова Керинова и Теодора Иванова Болярова
получават в дял и стават изключителни собстве-
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ници на дял II, а именно УПИ VIIa-814 от кв.
47 по плана на м. Люлин – 3 м.р., с площ 950
кв.м.; нотариален акт № 93, том LLLLXXVI, peг.
№ 88018, дело № 59257 от 12.12.2006 г., за УПИ
VII-814 от кв. 47 по плана на м. Люлин – 3 м.р.,
с площ 1260 кв. м на името на Евгений Стоянов
Керинов и Светослав Евгениев Керинов; скица
№ 15-53460 от 5.10.2016 г. от СГКК – София, за
имот с идентификатор 68134.4361.414 (стар идентификатор: 68134.4361.409; 68134.4361.410; номер
по предходен план: 814, кв. 47, парцел VII); скица
№ 15-69701 от 15.10.2016 г. за имот с идентификатор
68134.4361.411 (стар идентификатор 68134.4361.28,
номер по предходен план: 814, кв. 47, парцел X
(VIІа); проект за ПУП – план за регулация (ПР)
на УПИ I-414 – „за жс и маг.“, и УПИ ІІ-411 – „за
жс и маг.“, кв. 47, м. ж.к. Люлин – 3 м.р. – 2
бр. оригинали, 1 бр. копие и цифров носител и
комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3533-(3) от
2.02.2017 г. от Анелия Стоянова Керинова и Теодора Иванова Болярова е потвърдено искането
за продължаване на процедурата по одобряване
на плана в частта на изключените от Решение
№ 412 от 19.07.2012 г. на СОС урегулирани поземлени имоти и одобряване на ПУП – план за
регулация (ПР) на УПИ І-414 – „за жс и маг.“, и
УПИ ІІ-411 – „за жс и маг.“, кв. 47, м. ж.к. Люлин – 3 м.р., район „Люлин“.
Служебно по преписката е изготвена извадка
от плана за регулация и застрояване, одобрен с
Решение № 412 по протокол № 21 от 19.07.2012 г.
на СОС, в който попадат проектни УПИ I-28,
29 – „за жс и маг.“, и УПИ II-28, 29 – „за жс и
маг.“, кв. 47, изключени от обхвата на одобряване
с т. 2 от решението, поради непредставяне към
момента на одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 5 ЗУТ (съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ).
С п исмо и з х. № С А Г16 -Г Р 0 0 -3533 -[1] о т
15.11.2016 г. проектът е изпратен до кмета на район „Люлин“ за съобщаване по реда на чл. 128,
ал. 3 ЗУТ на заинтересованите лица.
С писмо № РЛН16-ГР00-119-(1) от 27.12.2016 г.
(вх. № САГ16-ГР00-3533-[2] от 28.12.2016 г. в НАГ)
проектът е върнат без постъпили възражения.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
и е приет с решение по протокол № ЕС-Г-2 от
10.01.2017 г., т. 5.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект за план за регулация (ПР)
на УПИ І-414 – „за жс и маг.“, и УПИ II-411 – „за
жс и маг.“, кв. 47, м. Ж.к. Люлин – 3 м.р., район
„Люлин“, е направено от заинтересованите лица
по чл. 131, ал. 1 във връзка с ал. 2, т. 1 ЗУТ
като собственици на имоти с идентификатори
68134.4361.414 и 68134.4361.411, което е видно от
представените документи за собственост – договор за доброволна делба и нотариален акт,
скици от СГКК – София, и комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на кв. 47, УПИ I-28, 29 – „за
жс и магазини“, и УПИ II-28, 29 – „за жс и магазини“, е проведено като част от производството
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по одобряване на цялостния ПРЗ на м. Люлин – 3
м.р., одобрен с Решение № 412 по протокол № 21
от 19.07.2012 г. на СОС. УПИ I-28, 29 – „за жс и
магазини“, и УПИ II-28, 29 – „за жс и магазини“,
от кв. 47, попадат в териториалния обхват на
допускането за изработване на проекта, за него
са проведени процедурите по съобщаване на заинтересованите лица и е проведено обществено
обсъждане, проведени са съгласувания и проектът
е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 412 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
В т. 2 от Решение № 412 по протокол № 21 от
19.07.2012 г. на СОС са изключени от плана за
регулация на м. Люлин – 3 м.р., УПИ I-28, 29 – „за
жс и маг.“, и УПИ II-28, 29 – „за жс и маг.“, от
кв. 47, тъй като не е взето предвид изменението
на кадастралната карта от 2010 г. и липсата към
този момент на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 и 5 или чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ, което прави
фактическият състав недовършен в тази си част.
Със Заповед № РД-09-453 от 1.06.2006 г. на
кмета на район „Люлин“ е одобрено изменение
на плана за регулация за УПИ VII-814 и Х-814,
кв. 47, м. Люлин – 3 м.р.
Със Заповед № КД-14-22-376 от 30.12.2010 г.
на началника на СГКК – София, е направено
изменение на кадастралната карта, като границите на новообразуваните имоти са съобразени с
границите на парцелите в одобрения през 2006 г.
план за регулация.
С представяне на документите за собственост
се установява, че собствеността върху имотите
се притежава от лицата, които правят искане
за одобряване на проекта чрез довършване на
процедурата.
Съгласно разпоредбата на чл. 115 ЗУТ планът
за регулация следва да се изработва върху вляз
ла в сила кадастрална карта, като номерацията
на УПИ следва да бъде за поземлените имоти,
влизащи в състава на отреждането му.
В изпълнение на горното с настоящия проект УПИ I се отрежда за ПИ с идентификатор
68134.4361.414, а УПИ II се отрежда за ПИ с
идентификатор 68134.4361.411.
Промяната само в номерацията на имотите
не прави регулацията на УПИ I-414 – „за жс и
маг.“, и УПИ ІІ-411 – „за жс и маг.“, кв. 47, м.
Люлин – 3 м.р., различна от процедираната в
производството по одобряване на цялостния
план за регулация на УПИ I-28, 29 – „за жс и
маг.“, и УПИ II-28, 29 – „за жс и маг.“, кв. 47, м.
Люлин – 3 м.р.
Представената комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР доказва, че имот с идентификатор
68134.4361.414 е идентичен с проектен УПИ І-28,
29 – „за жс и магазини“, и стар УПИ VII-814, а
имот с идентификатор 68134.4361.411 е идентичен
с проектен УПИ II-28, 29 – „за жс и магазини“,
и стар УПИ Х-814.
Лицето (изход) към улица на УПИ І-414 – „за
жс и маг.“, и УПИ II-411 – „за жс и маг.“, се осигурява по действащата улична регулация, която е
в сила с приетия ПУП на м. Люлин – 3 м.р. Тъй
като югоизточната имотна граница на поземлен
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имот с идентификатор 68134.4361.411 не съвпада
с уличната регулационна линия (югозападно
от о.т. 412), се налага изменение на уличната
регулация, което се състои в промяна на профила – увеличава се ширината на тротоара.
По действащия ОУП на СО УПИ І-414 – „за жс
и маг.“, и УПИ II-411 – „за жс и маг.“, попадат в
„Смесена многофункционална зона“ (Смф), предвид което и на основание т. 12 от приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО конкретното предназначение
на УПИ І-414 – „за жс и маг.“, и УПИ II-411 – „за
жс и маг.“, е допустимо.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, § 124 от ПЗР на ЗИДЗУТ,
чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 3 и 5 ЗУТ, т. 12 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, Решение
№ 412 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС,
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-2 от 10.01.2017 г.,
т. 5, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на м. Люлин – 3 м.р., кв.
47, УПИ І-414 – „за жс и маг.“, и УПИ ІІ-411 – „за
жс и маг.“, и изменение на улична регулация в
профила на улицата, югозападно от о.т. 412, по
червените и сините линии, цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за регулация
на м. Люлин – 3 м.р., одобрен с Решение № 412
по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът
за застрояване за УПИ I-414 – „за жс и маг.“, и
УПИ II-411 – „за жс и маг.“, идентични с проектни
УПИ I-28, 29 – „за жс и маг.“, и II-28, 29 – „за
жс и маг.“, кв. 47 , м. Люлин – 3 м.р., одобрен с
Решение № 412 по протокол № 21 от 19.07.2012 г.
на СОС, може да се прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 15, ал. 6 ЗУТ решението
влиза в сила с издаването му и се съобщава на
заявителите по отношение на УПИ I-414 – „за
жс и маг.“.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ по отношение
на УПИ II-411 – „за жс и маг.“, и изменение на
уличната регулация в профила на улицата, югозападно от о.т. 412.
Решението в частта му, в която е съобщено
по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ, може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

3979

Председател:
Е. Герджиков

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № СОА-17-РД-09-513
от 11 май 2017 г.
В изпълнение на Решение № 198 от 6.04.2017 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование нареждам:
1. Да се преобразува чрез сливане ДГ № 141
„Славейкови поляни“ с адрес: София, район „Лозенец“, ул. Света гора № 32, с ДГ № 156 с адрес:
София, район „Лозенец“, ул. Свети Наум № 22,
в една ДГ № 141 „Славейкови поляни“ – основна
сграда с административен адрес: София, район
„Лозенец“, ул. Света гора № 32, и втора сграда с
административен адрес: София, район „Лозенец“,
ул. Свети Наум № 22.
2. Сградният фонд, прилежащият терен, наличният инвентар и задължителната училищна
документация на ДГ № 156 да се предоставят
за стопанисване и управление на директора на
ДГ № 141.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
4. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ при СО да предприеме действия за
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Лозенец“ – за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община Тодор
Чобанов – за контрол.

3961

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № СОА-17-РД-09-515
от 11 май 2017 г.
В изпълнение на Решение № 198 от 6.04.2017 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование нареждам:
1. Да се преобразува чрез сливане ДГ № 21
„Ежко Бежко“ с адрес: София, район „Искър“,
с. Бусманци, ул. Крива ливада № 11а, с ДГ
№ 163 „А нгел Каралийчев“ с адрес: София,
район „Искър“, ж.к. Дружба 1, ул. 5016 № 3, в
една ДГ № 21 „Ежко Бежко“ – основна сграда с
административен адрес: София, район „Искър“,
с. Бусманци, ул. Крива ливада № 11а, и втора
сграда с административен адрес: София, район
„Искър“, ж.к. Дружба 1, ул. 5016 № 3.
2. Сградният фонд, прилежащият терен, наличният инвентар и задължителната училищна
документация на ДГ № 163 да се предоставят за
стопанисване и управление на директора на ДГ
№ 21 „Ежко Бежко“.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
4. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ при СО да предприеме действия за
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
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Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Искър“ – за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община Тодор
Чобанов – за контрол.

3962

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № СОА-17-РД-09-516
от 11 май 2017 г.
В изпълнение на Решение № 198 от 6.04.2017 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование нареждам:
1. Да се преобразува чрез сливане ДГ № 149
„Зорница“ с адрес: София, район „Сердика“,
кв. Орландовци, ул. Железопътна № 22, с ДГ
№ 131 „Зора“ с адрес: София, район „Сердика“,
кв. Малашевци, ул. Училищна № 10, в една ДГ
№ 149 „Зорница“ – основна сграда с административен адрес: София, район „Сердика“, кв. Орландовци, ул. Железопътна № 22, и втора сграда с
административен адрес: София, район „Сердика“,
кв. Малашевци, ул. Училищна № 10.
2. Сградният фонд, прилежащият терен, наличният инвентар и задължителната училищна
документация на ДГ № 131 да се предоставят
за стопанисване и управление на директора на
ДГ № 149.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
4. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ при СО да предприеме действия за
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Сердика“ – за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община Тодор
Чобанов – за контрол.

3963

Кмет:
Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № СОА-17-РД-09-517
от 11 май 2017 г.
В изпълнение на Решение № 198 от 6.04.2017 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образование
нареждам:
1. Да се преобразува чрез сливане ДГ № 119
„Детска планета“ с адрес: София, район „Възраждане“, ул. Брегалница № 26, с ДГ № 190
„Щастливо детство“ с а дрес: Софи я, район
„Възраждане“, ж.к. Сердика, ул. Гюешево № 78,
в една ДГ № 119 „Детска планета“ – основна
сграда с административен адрес: София, район
„Възраждане“, ул. Брегалница № 26, и втора
сграда с административен адрес: София, район
„Възраждане“, ж.к. Сердика, ул. Гюешево № 78.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

2. Сградният фонд, прилежащият терен, наличният инвентар и задължителната училищна
документация на ДГ № 190 да се предоставят
за стопанисване и управление на директора на
ДГ № 119.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
4. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ при СО да предприеме действия за
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Препис от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „Образование“ и на кмета на район
„Възраждане“ – за сведение и изпълнение, а на
заместник-кмета на Столична община Тодор
Чобанов – за контрол.
Кмет:
Й. Фандъкова
3964
ЗАПОВЕД № СОА-17-РД-09-518
от 11 май 2017 г.
В изпълнение на Решение № 198 от 6.04.2017 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образование
нареждам:
1. Да се преобразува чрез сливане ДГ № 104
„Моят свят“ с адрес: София, район „Оборище“,
ул. Чумерна № 15, с ДГ № 150 „Калина“ с адрес:
София, район „Оборище“, ул. Веслец № 31, в
една ДГ № 104 „Моят свят“ – основна сграда с
административен адрес: София, район „Оборище“,
ул. Чумерна № 15, втора сграда с административен
адрес: София, район „Оборище“, ул. Цар Симеон
№ 5, трета сграда с административен адрес: София,
район „Оборище“, ул. Веслец № 31, и четвърта
сграда с административен адрес: София, район
„Оборище“, ул. Веслец № 38.
2. Сградният фонд, прилежащият терен, наличният инвентар и задължителната училищна
документация на ДГ № 150 да се предоставят
за стопанисване и управление на директора на
ДГ № 104.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
4. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ при СО да предприеме действия за
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Препис от заповедта да се връчи на директора на дирекция „Образование“ и на кмета на
район „Оборище“ – за сведение и изпълнение, а
на заместник-кмета на Столична община Тодор
Чобанов – за контрол.
Кмет:
Й. Фандъкова
3965

ОБЩИНА КАМЕНО
ЗАПОВЕД № РД-09-318
от 25 май 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 310, ал. 5 от Закона

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

за предучилищното и училищното образование и
решение по т. 3 от дневния ред на заседанието на
Общинския съвет – гр. Камено, от 27.04.2017 г.,
обективирано в протокол № 21, нареждам:
1. Считано от 1.06.2017 г. да се закрие филиалът
в с. Тръстиково на ДГ „Детелина“, с. Русокастро.
2. Сградният фонд и материално-техническото
оборудване на закрития филиал да се предостави
за ползване на ДГ „Детелина“, с. Русокастро.
3. Задължителната документация на закрития филиал в с. Тръстиково на ДГ „Детелина“,
с. Русокастро, да остане на съхранение в ДГ
„Детелина“, с. Русокастро.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
закрития филиал в с. Тръстиково на ДГ „Детелина“, с. Русокастро, да бъдат уредени при условията
на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на посоченото детско заведение за сведение
и изпълнение.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Стоянка Желева – началник-дейност
„Просвета“.
Заповедта влиза в сила от 1.06.2017 г.

3905

Кмет:
Ж. Вардунски

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 667
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за регулация за кв. 96 и кв. 122, с.
Жельо войвода, община Сливен, като отпада улица
от о.т. 250 до о.т. 252, проектират се нови улици
от о.т. 251 през о.т. 252д до о.т. 252; от о.т. 251е
до о.т. 252а; от о.т. 253 до о.т. 295б; от о.т. 295в до
о.т. 295а и улици-тупик от о.т. 196а до о.т. 196б и
от о.т. 251а до о.т. 251д, което води до промяна
на границите на кв. 96 и кв. 122 и образуване
на нови кв. 139 и 140 с проектиране на нови или
промяна на границите на съществуващите урегулирани поземлени имоти, както следва:
– в кв. 96 – променят се вътрешнорегулационните граници на УПИ ІХ-530 и Х-530, отпадат УПИ
ХІ-529, ХІІ-529, ХІІІ-528 и ХІV-527 и се образуват
нови жилищностроителни УПИ от ХІ до ХХІІІ;
– в кв. 122 – отпада УПИ І – „За озеленяване
и спорт“, и се образуват нови УПИ І – „За озеленяване и спорт“, и УПИ ІІ – „За озеленяване
и благоустрояване“;
– в кв. 139 – образуват се нови жилищностроителни УПИ от І до ХІ;
– в кв. 140 – образува се единствен УПИ І – „За
озеленяване, благоустрояване и спорт“.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.

3806

Председател:
Д. Митев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 453
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от
Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект:
„Кабелна линия 20 kV и кабелни линии ниско
напрежение в с. Виево, община Смолян“, с трасе, преминаващо през УПИ ІІ – Озеленяване в
кв. 37, УПИ XІV в кв. 27, УПИ І – Озеленяване
в кв. 32, улица от осова точка 32 до осова точка
341, улица от осова точка 29 до осова точка 32,
улица от осова точка 40 до осова точка 61 и поземлен имот с кадастрален № 11048.6.1 по картата
на възстановената собственост на с. Виево и по
ЗРП на с. Виево.

3932

Председател:
Д. Кръстанов

РЕШЕНИЕ № 454
от 27 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от
Закона за опазване на земеделските земи Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект:
„Кабелна линия 20 kV, ВЕЦ Хубча – ВС Соколов
ци и кабелна линия ниско напрежение от МТП
Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на
с. Соколовци и с. Бостина, община Смолян, област
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с № 027070, 016082, 016080, 016088, 016078,
016077 по картата на възстановената собственост
на с. Соколовци, и улица от осова точка 175 до
осова точка 168 по ЗРП на с. Соколовци, 031002,
060027, по картата на възстановената собственост
на с. Бостина.

3933

Председател:
Д. Кръстанов

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 698
от 7 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Уличен водопровод
за водоснабдяване на урегулиран поземлен имот
I-5121 в местност Буджака, с трасе и сервитут
в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.5.171, 67800.5.129, 67800.5.793,
67800.5.586, 67800.5.797, 67800.5.624, 67800.5.123,
67800.5.122, 67800.5.831, 67800.5.186, 67800.5.211 и
67800.5.828, землище гр. Созопол.
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Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Германова
3856

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 266
от 28 април 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, реши:
Одобрява изготвения проект за промяна на
ПУП – парцеларен план за елементи на техничес
ката инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за „Кабел 1 kV за захранване
на тютюнев склад в ПИ 503010 (в Стопански двор)
по КВС на с. Срем“, одобрен с решения № 494
от 30.01.2015 г. и № 89 от 30.03.2016 г. (частична
промяна) на ОбС – Тополовград, във връзка с
одобряване на инвестиционен проект по чл. 154,
ал. 5 ЗУТ за строеж: „Кабел 1 kV за захранване
на тютюнев склад в ПИ 503010 (в Стопански
двор) по КВС на с. Срем“, с издадено разрешение
за строеж № 11 от 11.08.2016 г. с възложител на
проекта: „ЕВН България ЕР“ – ЕАД, Пловдив,
КЕЦ – Елхово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
Председател:
В. Сяров
3901

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № ДС-07-2
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 ЗУТ във
връзка със Заповед № РД-13-88 от 10.10.2016 г.
на областния управител на област Хасково за
разрешаване изработването на комплексен проект
за инвестиционна инициатива – ПУП – парцеларен план и инвестиционен проект за строеж:
„Външно електрозахранване на предприятие за
асамблиране кабелни инсталации на автомобили в имот № 149050 в землището на с. Крепост,
община Димитровград“, с кабелна линия 20
kV, преминаваща през територията на община
Хасково и община Димитровград, и заявление
с вх. № ДС-16-3 от 22.05.2017 г. за издаване на
разрешение за строеж по реда на чл. 150 ЗУТ,
въз основа на решение на Областния експертен
съвет по устройство на територията с протокол
№ 3 от 30.05.2017 г. за приемане на комплексния
проект за инвестиционна инициатива, както и
въз основа на представените следни документи:
ПУП – парцеларен план за участъка извън регулация; специализирана план-схема за участъка в
регулация; трасировъчен план; работен проект по
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част електро; технически проект по части: пътна,
ВОБД, пожарна безопасност; комплексен доклад
за оценка на съответствието на инвестиционния
проект с основните изисквания към строежите,
изготвен от „Агроводинвест“ – ЕАД, София; нотариален акт за учредяване на право на строеж
на енергиен обект № 114, т. 4, рег. № 6938, дело
№ 588 от 23.11.2016 г. на нотариус № 096 с район
на действие PC – Димитровград, за сервитутни
права на участък от трасето с дължина 3 м, попадащ в ПИ 149050 в землището на с. Крепост,
община Димитровград; протоколи от общинските
експертни съвети по устройство на територията – протокол № 1 от 10.01.2017 г. на ЕСУТ при
Община Хасково и протокол № 1 от 26.01.2017 г. на
ЕСУТ при Община Димитровград; Решение № 373
от протокол № 17 от 27.01.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково, за предварително съгласие
и право на сервитут при преминаване на трасето
през имоти, общинска собственост; Разрешение
№ 93-01-3690 от 12.05.2017 г. за специално ползване на пътищата чрез прокарване и ремонт на
подземни и надземни проводи и отделно стоящи
съоръжения в обхвата на пътя на Агенция „Пътна
инфраструктура“ към МРРБ; съгласувателно писмо
изх. № ПД-1193 от 9.12.2016 г. на РИОСВ – Хасково;
съгласувателно писмо изх. № 2122 от 30.11.2016 г.
на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД,
Хасково; съгласувателно писмо от 21.11.2016 г.
на „ВиК“ – ООД, Димитровград; съгласувателно
писмо изх. № 816 от 29.11.2016 г. на „Напоителни
системи“ – ЕАД – клон Хасково; съгласувателно писмо изх. № 3 от 5.01.2017 г. на „Глобъл
Комюникейшън НЕТ“ – АД; съгласувателно
писмо изх. № 9871 от 22.12.2016 г. на „Мобилтел“ – ЕАД; съгласувателно писмо изх. № 00942600 от 29.11.2016 г. на ИА „ЕСМИС“; съгласувателно писмо изх. № 95-Е-1365 от 28.11.2016 г. на
„БТК“ – ЕАД; съгласувателно писмо изх. № 272
от 13.12.2016 г. на „ЕСКОМ“ – ООД; съгласувателно писмо изх. № 324 от 5.12.2016 г. на „Ситигаз
България“ – ЕАД; становище № 125700-843 от
7.12.2016 г. на Регионална дирекция „ПБЗН“ – Хасково; становище № 125300-264 от 9.01.2017 г. на
Областната дирекция на МВР – сектор „Пътна
полиция“; здравно заключение № 60 от 12.12.2016 г.
на РЗИ – Хасково; разрешение за строеж № 63
от 11.07.2016 г., издадено от главния архитект на
община Димитровград за строеж: „Предприятие
за асамблиране кабелни инсталации на автомобили“, с местонахождение имот № 149050 в
землището на с. Крепост, община Димитровград;
договор за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, КЕЦ – Димитровград,
с изх. № 4255486 от 9.09.2016 г.; декларация за
строителната стойност на разглеждания строеж,
формуляр за определяне на дължимите такси по
Тарифа № 14 и платежно нареждане, одобрявам на
основание чл. 150, ал. 6 ЗУТ комплексен проект за
инвестиционна инициатива – ПУП – парцеларен
план, специализирана план-схема и технически
проект на строеж: „Външно електрозахранване на
предприятие за асамблиране кабелни инсталации
на автомобили в имот № 149050 в землището на
с. Крепост, община Димитровград“ с кабелна
линия 20 kV, преминаваща през територията на
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община Хасково и община Димитровград, при
спазване на условията на съгласувателните писма
и издадените разрешения.
Трасето на кабелна линия 20 kV минава в
публична общинска собственост. Пресича линейни обекти публична собственост – държавна
или общинска.
Строежът се категоризира като ІІІ категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ ЗУТ и чл. 6,
ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 215 ЗУТ.
Областен управител:
Ст. Дечев
4060
68. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с Решение
№ 118 от 26.11.2015 г. на Управителния съвет на
БНБ, обявява основен лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер 0,00 на сто, считано от
1 юни 2017 г.
4057
47. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
Допълнения към Списъка на специалистите,
утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401,
ал. 1 ЗСВ, във връзка с решение на комисията
по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 2 от 2015 г. за
вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица при Окръжния съд – Бургас,
и Административния съд – Бургас, за 2017 г.
1. За oтпиcвaнe на вещо лице, вписано в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица
за съдебния район на Окръжния съд – Бургас,
и Административния съд – Бургас
Отписва на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица,
както следва:
Емил Стоянов Петков, образование – висше,
специалност – икономика на строителството,
квалификация – магистър по икономика, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, вписан в Списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район
на Окръжния и Административния съд – Бургас,
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, 5.1. Вид „Съдебна инженерно-техническа
експертиза“, 5.5. Вид „Съдебна строителнотехническа експертиза“.
Румяна Милкова Маринова, образование – висше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство,
вписана в Списъка на специалистите, утвърдени
за вещи лица за съдебния район на Окръжния
и Административния съд – Бургас, 5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“, 5.5.
Вид „Съдебна строителнотехническа експертиза“.
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Верг и н и я Ж и вкова К а л ъчева, обра зование – висше, специалност – икономист, счетоводител по счетоводната отчетност, вписана в
Списъка на специалистите, утвърдени за вещи
лица за съдебния район на Окръжния и Административния съд – Бургас, 4. Клас „Съдебноикономически експертизи“, 4.1. Вид „Съдебно-счетоводна експертиза“, 4.2. Вид „Съдебна
финансово-икономическа експертиза“.
2. За допълване на Списъка на специалистите,
утвърдени за вещи лица за съдебния район на
Окръжния съд – Бургас, и Административния
съд – Бургас
Допълва Списъка на специалистите, утвърдени
за вещи лица за съдебния район на Окръжния
и Административния съд – Бургас, за които е
налице основание за вписване – чл. 11 във връзка с чл. 14, ал. 4 от Наредба № 2 от 2015 г. за
вписването, квалификацията и възнагражденията
на вещите лица, както следва:
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.2. Вид „Съдебно-психологическа експертиза“
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология.
3.3. Вид „Съдебна психолого-психиатрична
експертиза“
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, професионална
квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – социална и организационна психология.
3.4. Вид „Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни“
Мариана Стефанова Нейчева – образование – висше, специалност – психология, професиона л на к ва л ифи к а ц и я – пси холог, специалност – семейно консултиране, професионална квалификация – семейно консултиране,
специализация – социална и организационна
психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Вид „Съдебносчетоводна експертиза“
Весела Желязкова Гуджукова – образован ие – висше, спец иа л но с т – у п ра в лен ие на
бизнеса, квалификация – икономист – бизнесорганизатор, сертификат за следдипломна квалификация по Счетоводство, финанси и контрол.
4.2. Вид „Съдебна финансово-икономическа
експертиза“
Весела Желязкова Гуджукова – образован ие – висше, спец иа л но с т – у п ра в лен ие на
бизнеса, квалификация – икономист – бизнесорганизатор, сертификат за следдипломна квалификация по Счетоводство, финанси и контрол.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.5. Вид „Съдебна строително-техническа
експертиза“
П ламен М ла денов Първа нов – образование – висше, специалност ПГС – промишлено
и гражданско строителство, военна квалификация – лейтенант инженер, строителен инженер
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по промишлено и граж данско строителство,
удостоверение за пълна проектантска право
способност – строителен инженер, допълнителна
квалификация – проектант-конструктор.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Вид „Съдебна агротехническа експертиза“
Кера Атанасова Стоева – образование – вис
ше, специа лност – полевъдст во, к ва лификаци я – агроном-полевъд, степен на образование – доктор с научна специалност – фуражно
производство, ливадарство, сертификат за оценител на земеделски земи и трайни насаждения,
удостоверение за оценител на земеделски земи
и подобренията върху тях.
10. Клас „Оценителски експертизи“
Мария Григорова Панайотова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Допълнения към Списъка на специалистите,
утвърдени за съдебни преводачи от комисията
по чл. 401, ал. 1 ЗСВ, във връзка с решение на
комисията по чл. 14, ал. 1 от Наредба № Н-1 от
2014 г. за съдебните преводачи при Окръжния
съд – Бургас, и Административния съд – Бургас,
за 2017 г.
Преводачи – руски език
Сълза Христова Иванова (Курдова) – образование – висше, специалност – руска филология,
п рофесиона л на к ва л ифи к а ц и я – спец иа л ис т
по руски език и литература и преподавател в
средните училища, диплома от СУ „Св. К л.
Охридски“ – руска филология.
Преводачи – гръцки език
А н т они я А нг елова К ара гяни – образование – висше, специалност – начална училищна
педагогика, сертификат гръцки език – ниво С2.
Преводачи – турски език
Гергана Димитрова Мутафчиева – образование – висше, специалност – тюркология, квалификация – тюрколог, следдипломна професионална квалификация – счетоводство, финанси
и контрол, сертификат турски език – ниво С2,
диплома от СУ „Св. Кл. Охридски“ – специалност – тюркология.
3978
37. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Административния съд – Кюстендил – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Административния съд – Кърджали – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Административния съд – Разград – свободна длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Перник – свободна
длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от
Закона за съдебната власт процедура за избор
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на административен ръководител в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – председател на Административния съд – Перник – предсрочно освобождаване от длъжност.
3. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено
за участие в конкурс по Закона за съдебната
власт; медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
4009
5. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурс за главен
асистент по 5.10. Химични технологии (Технология
на природните и синтетичните горива) – един,
със срок два месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ,
бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, етаж 2,
кабинет 205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.
3941
5. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за главни асистенти по:
професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност „Медицинска сестра“ – един
за нуждите на факултет „Обществено здраве и
здравни грижи“; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електроинженерство“ – един за
нуждите на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване
на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел
„Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334,
тел.: 082/888-455; 0882390043.
3967
16. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в катедра „Техническа механика“
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на факултет „Инженерен“ в област на висше образование 5. Технически науки по професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, научна специалност „Приложна механика“, учебна дисциплина „Механика на флуидите“ – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки: на тел.: 052/55
22 30, 052/55 22 22 – централа, в. 16704 и 16731, и
на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
Варна, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
3921
16а. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност доцент
за цивилен служител в катедра „Експлоатация
на флота и пристанищата“ на факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5.
Технически науки по професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация,
учебна дисциплина „Товарознание“ – един, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 30, 052/55
22 22 – централа, в. 16704 и 16731, и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна,
ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.
3922
16б. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност доцент
за цивилен служител в катедра „Организация и
управление на военни формирования на тактическа ниво“ на факултет „Навигационен“ в област
на висше образование 9. Сигурност и отбрана по
професионално направление 9.2. Военно дело,
учебна дисциплина „Информационни системи за
управление на корабите и оръжия“ – един, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки: на тел.: 052/55 22 30, 052/55
22 22 – централа, в. 16704 и 16731, и на сайта
на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на
документи: във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна,
ул. Васил Друмев № 73, регистратура за некласифицирана информация, ет. 1.
3923
2. – Националният археологически институт с
музей на БАН – София, обявява конкурс за професор по специалност 2.2. История и археология
за нуждите на Секцията за тракийска археология – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Съборна № 2, тел. 02/988-24-06.
3866
4. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – откриване на задънена улица от о.т. 74 до о.т. 74б; заличаване
на улица от о.т. 102 до о.т. 105 и откриване на
нова улица от о.т. 97а до о.т. 105б; ИПР за: УПИ
ІІ – „за комплексно жилищно строителство, тп
и озеленяване“, УПИ ІХ-741, УПИ Х-740, УПИ
ХІ – „за магазин“, и ИПРЗ – създаване на нов
УПИ ХVІ-985 – „за жилища, офиси, магазини, гаражи, пг, тп и озеленяване“, от кв. 27;
ИПР за УПИ ІІІ – „за комплексно жилищно
строителство, пг, тп, магазини и озеленяване“,
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от кв. 27В, м. Христо Смирненски – Слатина.
Проектът е изложен в район „Слатина“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтерсованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Слатина“.
3912
2. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите страни, че е постъпило заявление вх. № 7000-34 от 16.05.2017 г. от „Трейс
Рисорсиз“ – ЕООД, за приемане и одобряване
на изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за определяне на трасе
и сервитут на промишлен напорен тръбопровод
до резервоар за съхранение на оборотна вода в
ПИ 06286.72.30 по КККР на гр. Брезник. Трасето
на тръбопровода преминава през ПИ 73.34, представляващ полски път – общинска собственост,
като сервитутът засяга ПИ с № 73.17, 73.19, 73.7 и
73.8 – частна собственост. Изработеният проект
на ПУП – парцеларен план се намира в дирекция
„ТСУ“ при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден. Заинтересованите
лица в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Брезник, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3939
2. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ I-169, 253, 254,
303, кв. 1, УПИ I-265, кв. 2, УПИ I-163, II-181, III206, IV-175, кв. 3, по плана на курортен комплекс
„Бялата лагуна“, с. Топола, община Каварна.
Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции“ при община Каварна
и на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Каварна.
3968
3. – Община гр. Козлодуй, област Враца,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе и сервитути с регистри за
отразяване на сервитутна зона на захранващо електроснабдяване до Помпена станция,
разположена в рамките на ПИ 37798.193.58 в
землището на гр. Козлодуй, с възложител ДП
„РАО“, София. Изработеният проект се намира
в Община Козлодуй в дирекция „Устройство на
територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности“, стая № 103. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3936
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3. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за регулация (ПУП – ПР) за изменение на уличната регулация на улица с о.т. 531,
о.т. 528-870 от кв. 178 по плана на гр. Любимец.
Засегнат е поземлен имот № 2386 с площ 2260 м 2 .
Образу ва се улица с о.т. 17801-17802-17803 и
о.т. 17804 с широчина 8 м. Уличната регулация
се изменя по линиите в кафяв цвят съгласно приложената скица-проект за изменение на уличната
регулация. Коригира се площта на засегнатия
имот № 2386 с 294 кв. м, както следва: ПИ
№ 2386 от кв. 178 – площ 1966 кв. м. Проектът
е изложен в сградата на Община Любимец, отдел „УТ“, стая № 9, и може да се разгледа всеки
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
3938
25. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на подземна
кабелна линия 1 kV, от съществуващо електромерно табло пред ПИ 132042 до ново електромерно табло пред ПИ 132057 (УПИ II-132015)
по КВС на землище с. Мало Конаре, община
Пазарджик. Трасето на електропровода с обща
дължина 39 м, предмет на парцеларния план,
започва от съществуващо електромерно табло
пред ПИ 132042, преминава през имот, общинска
собственост, ПИ 132046 – полски път, и завършва
в ново електромерно табло пред ПИ 132057 (УПИ
II-132015) по КВС на землище с. Мало Конаре,
община Пазарджик, който ще бъде захранен съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Проектът е
изложен в общината, ет. V, стая 501. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
3913
26 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за водопровод,
захранващ ПИ 048014, намиращ се в местност
Каратопрак, землище с. Алеко Константиново,
община Пазарджик. Трасето на водопровода
с обща дължина 827 м, предмет на парцеларния план, започва от съществуващ водопровод
∅ 8 0А Ц о т Н М – с. Гла ви н и ца , п р од ъ л ж ава по ПИ 000231 – път II клас, пресича ПИ
000411 – отводнителен канал, собственост на
МЗГ – ХМС, пресича ПИ 000456 – напоителен
кана л, п род ъ л жа ва по ПИ 0 0 0311 – полск и
път, пресича ПИ 000455 – напоителен канал,
преминава в землище с. Алеко Константиново,
като пресича ПИ 000329 – напоителен канал,
пресича ПИ 000156 – полски път, продължава
на юг по ПИ 000186 – полски път, до достигане
на ПИ 048014, местност Каратопрак, землище
с. Алеко Константиново, община Пазарджик,
който следва да бъде захранен съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. V, стая 501. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
3914
8. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация
(ПУ П – ПР) на поземлени имоти с идентификатори: 55871.524.1, 55871.524.2, 55871.524.3,
55871.524.4, 55871.524.5, 55871.524.6, 55871.524.7,
55871.524.8, 55871.524.9, 55871.524.10, 55871.524.11,
55871.524.12, 55871.524.13, 55871.524.14, 55871.524.15,
55871.524.16, 55871.524.17, 55871.524.18, 55871.524.19,
55871.524.20, 55871.524.21, 55871.524.22, 55871.524.23,
55871.524.24, 55871.524.25, 55871.524.27, 55871.524.28,
55871.524.29, 55871.720.26 и 55871.627.114, по кадастралната карта на гр. Перник, махала Парлева,
като с плана за регулация се образуват четири
нови квартала с номера 710, 711, 712, 713 и 714.
Поземлени имоти с идентификатори 55871.524.1,
55871.524.2, 55871.524.3, 55871.524.4, 55871.524.5 и
55871.524.6 се урегулират по имотни граници в
УПИ І-524.6, УПИ ІІ-524.5, УПИ ІІІ-524.1, УПИ
ІV-524.2, УПИ V-524.3, УПИ VІ-524.4 в квартал
710. Прокарва се тупикова улица с осови точки ОТ 13-ОТ 20-ОТ 21-ОТ 22-ОТ 23-ОТ 24-ОТ
25-ОТ 26. Поземлен имот с идентификатор
55871.524.25 се урегулира по имотни граници,
при което се образуват два УПИ І-524.25 – „За
озеленяване и обслужващи дейности“, и УПИ
ІІ – „За трафопост“, в квартал 711. Прокарва се
улица с осови точки ОТ 14-ОТ 20. Поземлени
имоти с идентификатори 55871.524.8, 55871.524.9,
55871.524.10, 55871.524.11, 55871.524.12, 55871.524.13,
55871.524.14, 55871.524.28 и 55871.524.29 се урег улират по имотни граници в У ПИ І-524.8,
УПИ ІІ-524.9, УПИ ІІІ-524.28, УПИ ІV-524.29,
УПИ V-524.12, УПИ VІ-524.13, УПИ VІІ-524.14,
УПИ VІІІ-524.10 и УПИ ІХ-524.11 в квартал 712.
Прокарва се тупикова улица с осови точки ОТ
12-ОТ 27-ОТ 28. Поземлени имоти с идентификатори 55871.524.15, 55871.524.16, 55871.524.21 и
55871.524.24 се урегулират по имотни граници
в УПИ І-524.15, УПИ ІІ-524.16, УПИ ІІІ-524.24 и
УПИ ІV-524.21 в квартал 713. Поземлени имоти с идентификатори 55871.524.18, 55871.524.19,
55871.524.20 и 55871.524.27 се у рег улират по
имотни граници в УПИ І-524.27, УПИ ІІ-524.19,
УПИ ІІІ-524.18 и УПИ ІV-524.20 в квартал 714.
Прокарва се тупикова улица с осови точки ОТ
10-ОТ 29. Прокарва се тупикова улица с осови
точки ОТ 1-ОТ 2-ОТ 3-ОТ 4-ОТ 5-ОТ 6-ОТ 7-ОТ
8-ОТ 9-ОТ 11-ОТ 12-ОТ 12-ОТ 13-ОТ 14-ОТ 15-ОТ
16-ОТ 17-ОТ 18-ОТ 19, като трасето преминава
по съществуващ черен път. В едномесечен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260.
3937
2. – Община Правец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП на обект: Кабелно отклонение на
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оптична кабелна линия Враца – София ОКЛ1,
подобект Кабелно отклонение на ИА ЕСМИС
от Ботевград/2 – Етрополе – фаза 3. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до администрацията на Община Правец.
3935
2. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на довеждащ
водопровод през ПИ № 133011 до Животновъден
комплекс за отглеждане на кози в ПИ № 133005
по КВС на землище с. Дамяново, община Севлиево, изработен на основание Решение № 309 от
15.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево,
във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 125, ал. 1 ЗУТ,
чл. 17а, ал. 2 ЗОЗЗ и чл. 112 от Закона за водите.
ПИ № 133011 е полски път, общинска публична
собственост. Със сервитута на проектното трасе
не се засягат други имоти освен ПИ № 133011.
Трасето на проектния водопровод е 71 л. м, а
площта на сервитутната зона е 0,043 дка. Проектът е изложен в стая 108 на Община Севлиево.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
3969
2. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на електропровод 1 kV до имот с идентификатор 65927.80.4 по
кадастралната карта на гр. Севлиево. Трасето
на електропровода започва от съществуващ
СБС през имот 65927.501.4276 в строителните
граници и продължава в имот 65927.81.26 – път
І к лас С ев л иево – Габрово, по полск и п ът
65927.80.30 – собственост на Община Севлиево,
пресича дере с идентификатор 65927.80.149 и
достига до имота. Сервитутът на трасето засяга
имоти с № 65927.80.144, 65927.80.145 и 65927.80.149.
Проектът е изложен в стая 209 на Община
Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
3940
3. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
с Решение № 460 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му на 27.04.2017 г.,
протокол № 24, се разрешава и е одобрено задание с изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и устройствена плансхема за обект: „Външно електрозахранване,
кабелни линии ниско напрежение, за присъединяване на къща за гости на „Хаос-7“ – ООД,
в имот 49014.501.1087, с. Момчиловци, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори: 49014.501.958, 49014.10.93,
49014.10.107 и 49014.501.9533, по регистъра на
засегнатите имоти на с. Момчиловци. На осно-
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вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Смолян,
бул. България № 12.
3934
9. – Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура“, на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 351 от протокол № 16 от проведено заседание на 28.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг, са изработени проекти за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) за преструктуриране
на жилищен комплекс „Победа“, кв. 60, 60а, 62,
70 и 74 по действащия ПУП – ПРЗ на гр. Червен
бряг, област Плевен, в следния обхват: изменение
на ПУП – ПЗ за преструктуриране на жилищен
комплекс „Победа“, кв. 60, 60а, 62, 70 и 74 по
действащия ПУП – ПРЗ на гр. Червен бряг – част
„Устройствено планиране“; ПУП – план за регулация за преструктуриране на жилищен комплекс
„Победа“, кв. 60, 60а, 62, 70 и 74 по действащия
ПУП – ПРЗ на гр. Червен бряг – част „Геодезия“.
Изработените устройствени планове са на разположение на заинтересованите лица в стая 204 в
Община Червен бряг, които в едномесечен срок
от обнародване на съобщението на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
3906

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от „Екомаркет“ – ЕООД,
„Екорентимпекс“ – ЕООД, „Свещаров“ – ЕООД,
Пловдив и София, „Л.И.А. – 2000“ – ООД, „Корект Транс БГ“ – ЕООД, Марин Яков Георгиев,
„Толидо Транс“ – ООД, „Радима 52“ – ЕООД,
„Димкос 2008“ – ЕООД, ЕТ „Румен Виденов“,
„Интерпром“ – ЕООД, на 31.01.2017 г., по което
е образувано адм. д. № 1752/2017 г. по описа на
Върховния административен съд.
4010
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата за управлението
на общинските пътища в община Айтос, приета
с Решение № 168 от 28.01.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Айтос, протокол № 17, в сила от
16.02.2009 г. По оспорването е образувано адм.д.
№ 1288/2017 г., насрочено за 13.07.2017 г. от 10,20 ч.
4018
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест, подаден от прокурор в Окръжна
прокуратура – Велико Търново, срещу Наредбата
за управление на общинските пътища в община
Златарица в частта на чл. 1, ал. 2, чл. 19, ал. 1,
чл. 20, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 24, ал. 2, чл. 26,
ал. 2, чл. 27, чл. 28, ал. 1 и 2, чл. 29, ал. 2, чл. 31,
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32, 33, 34, 67 и 68, приета с Решение № 180 от
12.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Златарица,
и на основание чл. 23 от Закона за пътищата, за
което е образувано адм.д. № 316/2017 г. по описа
на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 14.07.2017 г.
от 9,30 ч. Заинтересованите лица могат да се
присъединят към оспорването.
3992
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от Милен Миков – прокурор в Районна прокуратура – Габрово,
срещу разпоредби от Наредбата за управление на
общинските пътища в община Габрово, приета
с Решение № 267 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с
Решение № 117 от 29.05.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Габрово. С така депозирания протест
в частност са оспорени: разпоредбата на чл. 1,
ал. 3, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 4, чл. 22, чл. 25, ал. 2,
чл. 26, чл. 27, ал. 1 и 2, чл. 28, ал. 2, чл. 36, ал. 4,
чл. 48, ал. 1, т. 5, букви „в“ и „г“, във връзка с
което е образувано адм.д. № 147/2017 г. по описа
на Административния съд – Габрово, насрочено
за 28.06.17 г. от 11,30 ч.
4020
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че с вх. № 1897 от 16.05.2017 г. е
постъпил протест от Йордан Георгиев – прокурор
в Окръжна прокуратура – Кюстендил, с който
са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите в чл. 1, ал. 2 от Наредбата за управление
на общинските пътища на община Дупница в
противоречие с чл. 1, ал. 2 ЗП, разпоредбите
на чл. 19, ал. 1 по аргумент на чл. 6, ал. 1, т. 5
НСПП, чл. 21, ал. 3 по аргумент на чл. 8, ал. 3
НСПП, чл. 22 от наредбата по аргумент на чл. 9
НСПП, чл. 24, ал. 2 от наредбата (ЗП и НСПП),
чл. 26, ал. 2 по аргумент на чл. 13, ал. 2 НСПП,
чл. 27 от наредбата по аргумент на чл. 14 НСПП,
чл. 28, ал. 1 и 2 по аргумент на чл. 15, ал. 1, т. 4
и 6, чл. 15, ал. 2, т. 8 НСПП, чл. 29, ал. 2 по
аргумент на чл. 16, ал. 2 НСПП, на съответните разрешения на чл. 31 и сл. от наредбата по
аргумент на чл. 18 и сл. НСПП и разпоредбите
на чл. 66, 67 и 68 от наредбата по аргумент на
чл. 52, 53 и 54 ЗП. Образувано е адм.д. № 149
по описа на съда за 2017 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
16.06.2017 г. от 10 ч.
3988
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 18,
ал. 5 и чл. 39, ал. 2, т. 6 от Наредбата за определяне
и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Ловеч (приета
с Решение № 5 от 20.11.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Ловеч), по който е образувано адм.
д. № 170/2017 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
4023
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 24,
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ал. 4, чл. 27, ал. 2 и чл. 29, ал. 2 от Наредбата за
управление на общинските пътища на община
Ловеч (приета с Решение № 213 от 18.12.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Ловеч), по който е
образувано адм. д. № 169/2017 г. по описа на
Административния съд – Ловеч.
4024
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, с който се
оспорват разпоредбите на чл. 21, ал. 4, чл. 22,
т. 1 и 4, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2, чл. 27, т. 1 и 3,
чл. 28, ал. 1, т. 2, 4 и 5, както и ал. 2, т. 4, чл. 29,
ал. 2, раздел IV (чл. 31 – 34), чл. 66, 67 и 68 от
Наредбата за управление на общинските пътища
в община Тетевен, приета с Решение № 703 от
2.06.2006 г. на Общинския съвет – гр. Тетевен, по
който протест е образувано адм. д. № 161/2017 г.
по описа на Административния съд – Ловеч.
4025
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжна
прокуратура – Пазарджик, против чл. 25, ал. 2,
чл. 31, ал. 1, т. 12, 19, 39 и 40 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Велинград. По протеста е образувано адм. д.
№ 344 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2017 г., насрочено за разглеждане на
28.06.2017 г.
3991
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило
оспорване на текстове в разпоредбите на чл. 1,
ал. 2, чл. 46, ал. 1, чл. 47 и 54 от Наредбата за
управлението на общинските пътища, приета с
Решение № 271 от 16.12.2008 г., протокол № 16,
на Общинския съвет – гр. Перник. Образувано
е адм.д. № 228/2017 г. по описа на Административния съд – Перник.
3990
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да бъдат обявени за нищожни разпоредбите на чл. 18а, ал. 8,
т. 1 и чл. 59 от Наредба № 14 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Разград,
приети с Решение № 242 по протокол № 18 от
29.11.2016 г. на Общинския съвет – Разград, по
който е образувано адм.д. № 89/2017 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено за
11.07.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
4021
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжна
прокуратура – Разград, с искане да бъдат обявени
за незаконосъобразни разпоредбите на чл. 21, ал. 3
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и чл. 51, ал. 1 от Наредба № 11 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Исперих,
приети с решение на Общинския съвет – гр. Исперих, по който е образувано адм. д. № 84/2017
по описа на Административния съд – Разград,
насрочено за 11.07.2017 г. от 10,30 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение
на делото съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
4022
Административният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при ОП – Русе, срещу разпоредба на чл. 2, ал. 1,
т. 4, чл. 21, ал. 5 в частта „не са декларирани
като основно жилище“ и чл. 36, ал. 2 от Наредба
№ 8 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на ОбС – гр.
Ветово, приета с Решение № 457 по протокол
№ 34 от 29.01.2003 г., с последващи изменения и
допълнения. Претендира се отмяна на оспорените
разпоредби. По оспорването е образувано адм.
д. № 154/2017 г. по описа на Административния
съд – Русе, VІ състав, насрочено за 12.07.2017 г.
от 10,30 ч. Оспорваща страна по делото е прокурор от ОП – Русе, с адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
3995
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
ОП – Русе, срещу разпоредба на чл. 5, ал. 1, т. 4
и 5 и чл. 59 от Наредба № 1 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на ОбС – с. Иваново, приета с Решение
№ 83 по протокол № 9 от 21.04.2016 г., изм. и доп.
с Решение № 113 по протокол № 11 от 23.06.2016 г.
на ОбС – с. Иваново. Претендира се отмяна на
оспорените разпоредби. По оспорването е образувано адм. д. № 158/2017 г. по описа на Административния съд – Русе, VІ състав, насрочено
за 12.07.2017 г. от 11 ч. Оспорваща страна по
делото е прокурор от ОП – Русе, с адрес: Русе,
ул. Александровска № 57.
3996
А дминистративният съд – Русе, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, а л. 2 и
3 АПК съобщава, че е постъпила жалба от
„Ф+С – Агро“ – ООД, със седалище Русе срещу
разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от Наредба
№ 5 на Общинския съвет – гр. Две могили, за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на
община Две могили, област Русе, издадена от
Общинския съвет – гр. Две могили. Въз основа
на протеста е образувано адм. д. № 124/2017 г.
по описа на Административния съд – Русе, VІІ
състав, насрочено за 5.07.2017 г. от 10,30 ч.
4033
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Силистра, на чл. 47 от Наредбата
за организация на движението на територията на
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община Силистра, по което е образувано адм.
д. № 116/2017 г. по описа на Административния
съд – Силистра.
3993
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Силистра, на чл. 12 и чл. 20, ал. 1
от Наредбата за организация на движението при
кратковременно платено паркиране – „Синя зона“,
на територията на община Тутракан, по което
е образувано адм. д. № 117/2017 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
3994
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 188/2017 г. по протест на Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 8, т. 1, чл. 9, 19, чл. 23, ал. 3, т. 2 и 3 в частта
относно „нотариално заверен/и подпис/и“, чл. 34,
чл. 36, ал. 3, т. 2 и 3 в частта относно „нотариално
заверен/и подпис/и“ и чл. 38, ал. 1, т. 1 в частта
„нотариално заверено“ от Наредба № 13 по чл. 55
и чл. 56, ал. 2 ЗУТ за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументалнодекоративните елементи и за рекламната дейност
на територията на община Мадан, приета с Решение № 232 от 26.10.2016 г. по протокол № 18
от 26.10.2016 г. на ОбС – гр. Мадан, насрочено за
11.07.2017 г. – 14,10 ч.
4031
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм.д. № 189/2017 г. по протест на прокурор при
Окръжна прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 72, ал. 3, т. 7 от Наредба № 3 за
реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните
и монументално-декоративните елементи и за
осъществяване на рекламната дейност на територията на община Златоград, приета с Решение № Ж 306 по протокол № 17 от 9.09.2016 г.
на Общинския съвет – Златоград, насрочено за
11.07.2017 г. от 13,30 ч.
4032
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Търговище, против чл. 18, т. 9 от
Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти, елементи на градското
обзавеждане, рекламни, информационни елементи и монументално-декоративни елементи
на територията на община Омуртаг. По протес
та е образувано адм. д. № 76/2017 г. по описа
на Административния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.07.2017 г. от 10 ч.
3989
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, приложим съгласно
чл. 188 АПК, съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу чл. 14, ал. 4, изр. последно от Наредбата за
организацията на автомобилното и пешеходното
движение на територията на община Шумен,
приета с Решение № 507 по протокол № 33 от
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13.02.2002 г. на Общинския съвет – гр. Шумен,
изм. и доп. с Решение № 235 по протокол № 11
от 28.07.2016 г. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 159/2017 г., което е насрочено за
10.07.2017 г. от 9 ч.
4030
Районният съд – гр. Гоце Делчев, призовава
Ахмад Ифтикар, роден на 1.01.1971 г., без адресна
регистрация, да се яви в съда като ответник по
гр.д. № 479/2017 г., заведено от Жулиета Миткова
Емилова от гр. Гоце Делчев, област Благоевград,
ул. Искър № 4, с правно основание чл. 49 СК, за
да получи документите по делото. Исковата молба
и приложенията се намират в канцеларията на
съда и могат да бъдат получени от ответника в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
4034
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр.д. № 600/2016 г.
въз основа на искова молба вх. № 7037 от
16.11.2016 г., подадена от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество (КОНПИ)
срещу Петър Димитров Петров, Росица Димитрова Петрова, двамата от гр. Добрич, и „Рос
Експорт“ – ЕООД – с. Паскалево, община Добричка, с която са предявени искове за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
от ответниците имущество на обща стойност
422 276,53 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 ЗОПДНПИ от
ответника Петър Димитров Петров:
– сумата в размер 2187,85 лв., представляваща
равностойността от погасения кредит по разплащателна сметка № BG 49CECB7901009678800,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Петър Димитров Петров;
– сумата в размер 9300 лв., представляваща вноск и по разплащателна сметка № BG
49СЕСВ97901009678800, открита в „Централна
кооперативна банка“ – А Д, с титуляр Петър
Димитров Петров;
– сумата в размер 211 678,68 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка № BG 49СЕСВ97901009678800, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Петър Димитров Петров.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Петър Димитров Петров:
– сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове
от капитала на „Транс Агро 69“ – ЕООД, ЕИК
200028560, със седалище и адрес на управление:
гр. Добрич, ул. Дунав № 24, вх. В, ет. 7, ап. 20;
– сумата в размер 10 лв., представляваща равностойността на отчуждените дружествени дялове
от капитала на „Рос Експорт“ – ЕООД, ЕИК
201008361, със седалище и адрес на управление: гр.
Добрич, ул. Околовръстен път Козлодуйци № 7;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на отчуждените дружествени
дялове от капитала на „Стожер 2005“ – ЕООД,
ЕИК 2403003824;
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
равностойността на отчуждените дружествени
дялове от капитала на „П – П“ – ООД, ЕИК
124691602, със седалище и адрес на управление:
гр. Добрич, ул. Отец Паисий № 58.
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗОПДНПИ от
ответницата Росица Димитрова Петрова:
– недвижим имот, придобит на възмездно
правно основание по време на брака є с първия
ответник и в нейна изключителна собственост
след прекратяване на брака помежду им, а именно:
1/2 идеална част от недвижим имот, намиращ се
в землището на с. Крушари, община Крушари,
с обща площ 126,075 дка, представляващ имот І
от летище с. Крушари – земя, прилежаща площ
към сгради в стопанския двор, ведно с построените в нея сгради: склад – ПМС със ЗП 15 кв. м,
склад – ПМС със ЗП 9 кв. м, административна
сграда със ЗП 68 кв. м, самолетна писта, представляваща асфалтова настилка на площ 10,300 дка,
сграда – МЖ със ЗП 37 кв. м, сграда – МС със ЗП
935 кв. м, открит навес на площ 529 кв. м, писоар
със ЗП 4 кв. м, трансформатор със ЗП 18 кв. м,
ХМС – служба на площ 41 кв. м, заедно с направените към тях подобрения: асфалтова настилка
с площ 7002 кв. м, каменна настилка на площ
135 кв. м, бетонна настилка на площ 480 кв. м,
паркови площи на площ 6364 кв. м, тревни площи – резервна писта на площ 99 805 кв. м, по
парцеларен план на „Стопански двор – летище“
в землището на с. Крушари, община Крушари,
придобит с нотариален акт № 152, том ІІІ, рег.
№ 5393, дело № 545 от 21.12.2006 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 72 ЗОПДНПИ солидарно от ответниците
Петър Димитров Петров и Росица Димитрова
Петрова – паричната равностойност на отчуждено
семейно имущество, а именно:
– сумата в размер 25 000 лв., пазарната стойност
на отчуждения недвижим имот, намиращ се в
с. Стефан Караджа, община Добрич, с ЕКАТТЕ
69198, представляващ нива на площ 40 дка, имот
№ 011038, съставляващ парцел № 38 от масив 11 в
местността Коюнлука по плана на същото село;
– сумата в размер 16 800 лв., пазарната стойност на отчуждения лек автомобил „Ауди А 6“ с
рег. № ТХ 5821 НХ, първоначална регистрация
22.05.1996 г., придобит от Росица Димитрова
Петрова на 23.04.2006 г. и собственост на лицето
до 16.08.2007 г.
На основание чл. 66, ал. 2 ЗОПДНПИ от ответника „Рос Експорт“ – ЕООД, движими вещи,
придобити от дружеството като контролирано от
първия ответник, а именно:
– полуремарке „Кемпф СКМ 343“ с рег. № ТХ
8632 ЕХ;
– полуремарке „Шмитц Ски 24“ с рег. № ТХ
8648 ЕХ.
Определя едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението по чл. 76,
ал. 1 ЗОПДНПИ, в който заинтересованите трети
лица могат в рамките на настоящото производство
да предявят претенции спрямо имуществото, за
чието отнемане са исковете.
Насрочва делото за 18.09.2017 г. от 14 ч.
3997

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на Клуб „Фехтовка
при НСА“ на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, както
и в изпълнение на решение от 30.05.2017 г. свиква
общо събрание на членовете на Клуб „Фехтовка
при НСА“ на 10.07.2017 г. в 14 ч. на адрес София,
район „Студентски“, МФСЗ на Националната
спортна академия „Васил Левски“, зала „Фехтовка“,
при следния дневен ред: 1. представяне на отчет
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за дейността на сдружението за периода януари
2016 г. – декември 2016 г.; 2. освобождаване на
председателя и управителния съвет на клуба; 3.
избор на председател и управителен съвет на клуба;
4. приемане на изискуемите от ЗЮЛНЦ изменения в устава на сдружението с оглед на неговото
актуализиране; 5. доклад относно финансовото
състояние на сдружението и очакваните бъдещи
разходи с оглед на преобразуването; 6. приемане
на нови членове на сдружението и освобождаване
на стари; 7. други. Писмените материали относно
дневния ред на свиканото общо събрание, включително проектът за нов устав, са достъпни за
членовете на адреса на управление на сдружението
всеки работен ден от 9 до 17 ч.
4071
6. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб по волейбол Берое“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.07.2017 г. в 17 ч. в конферентната зала на
Община Стара Загора при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на дружеството за 2016 г.;
2. освобождаване на председателя и членовете
на управителния съвет; 3. избор на председател
и членове на управителния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18 ч. при същия
дневен ред и на същото място независимо от
броя на присъстващите членове.
4046
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1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Еделвайс – Цветанов“ – с. Поленица, община Сандански, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ, чл. 21, ал. 1 от
устава на сдружението и протоколно решение на
УС от 1.03.2017 г. свиква редовно общо събрание
на 31.07.2017 г. в 12 ч. в сградата в с. Поленица,
община Сандански, ул. Първи май № 16, при
следния дневен ред: 1. одобряване на годишния
финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 2. изменение на чл. 23 от устава на сдружението; 3.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26 от
устава при липса на кворум събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3973
Снежина Тодорова Йотова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Асоциация на
специалистите от извънболничната помощ“ – в
ликвидация по ф.д. № 993/2001 г. по описа на
Плевенския окръжен съд, със седалище Плевен,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява, че
асоциацията е прекратена и кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на поканата
в „Държавен вестник“ на адрес: Плевен, ж.к.
Дружба, бл. 333, вх. Д, ап. 10.
3974

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 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);
4. 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 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 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 2017 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.
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