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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42,
102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1,
23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г.,
бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19,
21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.,
бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от
2017 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63,
65 и 85 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 81, ал. 1 изречения второ и
трето се изменят така: „Командироването се
извършва при спазване условията на чл. 227.
По изключение командироването може да
бъде и на незаета длъжност при спазване
условията на чл. 227, ал. 2 – 9.“
§ 2. В чл. 87, ал. 1 се създава изречение
т рето: „По изк лючение командироването
може да бъде и на незаета длъжност при
спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9.“
§ 3. В чл. 94, ал. 1 се създава изречение
т рето: „По изк лючение командироването
може да бъде и на незаета длъжност при
спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9.“
§ 4. В чл. 100, ал. 1 се създава изречение
т рето: „По изк лючение командироването
може да бъде и на незаета длъжност при
спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9.“
§ 5. В чл. 100е, ал. 1 след думите „съдия
от апелативния специализиран наказателен
съд“ се добавя „съдия от друг окръжен или
районен съд с ранг на съдия в апелативен
съд при съгласие на председателя на съответния окръжен или районен съд“ и се
създава изречение второ: „По изключение

командироването може да бъде и на незаета
длъжност при спазване условията на чл. 227,
ал. 2 – 9.“
§ 6. В чл. 107, ал. 1 се създава изречение
второ: „По изк лючение командироването
може да бъде и на незаета длъжност при
спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9.“
§ 7. В чл. 107б, ал. 1, изречение първо след
думите „съответен ранг“ се добавя „съдия
от друг окръжен или апелативен съд с ранг
на съди я във Върховни я касационен съд
при съгласие на председателя на съответния окръжен или апелативен съд“, създава
се ново изречение второ: „По изключение
командироването може да бъде и на незаета
длъжност при спазване условията на чл. 227,
ал. 2 – 9.“, а досегашното изречение второ
става изречение трето.
§ 8. В чл. 115, ал. 1 се създава изречение
трето: „По изк лючение командироването
може да бъде и на незаета длъжност при
спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9.“
§ 9. В чл. 123, ал. 1 се създава изречение
трето: „По изк лючение командироването
може да бъде и на незаета длъжност при
спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9.“
§ 10. В чл. 147 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „в“, изречение второ
думите „командироването може да бъде и на
свободна длъжност“ се заменят с „прокурор
от друга районна прокуратура или младши
прокурор със стаж над една година може да
бъде командирован и на свободна длъжност
при спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9“.
2. В т. 2, буква „г“, изречение второ думите „командироването може да бъде и на
свободна длъжност“ се заменят с „прокурор
от друга районна прокуратура или младши
прокурор със стаж над една година може да
бъде командирован и на свободна длъжност
при спазване условията на чл. 227, ал. 2 – 9“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Главният прокурор може да командирова прокурори и следователи от цялата
страна:
1. при невъзможност за командироване
по реда на ал. 1, т. 1 и 2;
2. по изключение – и на свободна длъжност п ри спазване услови я та на ч л. 227,
ал. 2 – 9.“
§ 11. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чрез жребий“ се заличават.
2. В ал. 2 след думата „нуждите“ се добавя
„на всеки орган на съдебната власт“.
§ 12. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага, когато съдия,
прокурор или следовател се командирова на
незаета щатна длъжност.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават
съответно ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
§ 13. Член 230 се изменя така:
„Чл. 230. (1) В случаите по чл. 132 от
Конс т и т у ц и я т а на Реп у бл и к а Бъ л г ари я,
когато съдия, прокурор или следовател е
привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го
отстранява от длъжност до приключване на
наказателното производство.
(2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия,
прокурор или следовател е привлечен като
обвиняем за престъпление от общ характер,
съот ветната колеги я на Висши я съдебен
съвет може да го отстрани от длъжност до
приключването на наказателното производство. Колегията може да изслуша съдията,
прокурора или следователя преди вземането
на решение.
(3) Срокът на временното отстраняване
от длъжност в досъдебното производство
не може да надвишава срока по чл. 234,
ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс.
За периода на временното отстраняване от
длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер
на минималната работна заплата.
(4) При изтичане на срока по чл. 234,
ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и
при спиране на наказателното производство
временно отстраненият съдия, прокурор или
следовател може да поиска от съответната
колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд по реда на
А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(5) Искането за временно отстраняване от
длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния
прокурор по предложение на наблюдаващия
прокурор и се мотивира.
(6) В случаите, когато по отношение на
съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под
стража, той се смята за временно отстранен
от длъжност от датата на влизане в сила
на съдебния акт, с който се постановява
мярката.“
§ 14. В чл. 231 навсякъде думите „чл. 230,
ал. 1“ се заменят с „чл. 230, ал. 3“.
§ 15. В чл. 233, ал. 6, изречение първо
думите „може да“ се заличават и се създава
изречение второ: „Съдиите в апелативния
специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, прокурорите в
апелативна специализирана прокуратура, в
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специализирана прокуратура и следователите
в следствения отдел на специализираната
прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени
от съответната колегия на Висшия съдебен
съвет правила за индивидуална оценка на
резултатите от дейността, но не повече от
6 основни месечни възнаграждения годишно.“
§ 16. В чл. 277, а л. 2 д у мите „Министерството на правосъдието“ се заменят със
„съдебната власт“.
§ 17. В чл. 292, а л. 2 д у мите „Министерството на правосъдието“ се заменят със
„съдебната власт“.
§ 18. В чл. 345 се създава ал. 5:
„(5) Съдебните служители в апелативния
специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в апелативната
специализирана прокуратура, в специализираната прокуратура и следствения отдел
на специализираната прокуратура получават
доп ъ лни телно възнаг ра ж дение в размер,
оп ределен по у т върден и о т с ъо т ве т ната
колегия на Висшия съдебен съвет правила
за индивидуална оценка на резултатите от
дейността, но не повече от 6 основни месечни
възнаграждения годишно.“
§ 19. В чл. 361, ал. 3 думите „по издръжката на съдиите по вписванията, държавните
съдебни изпълнители и тези“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 20. Параграфи 15, 16, 17, 18 и 19 влизат
в сила от 1 януари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 27 октомври 2017 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8173

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2
от 31 октомври 2017 г.

по конституционно дело № 7 от 2017 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, и членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито
заседание на 31 октомври 2017 г. конституционно дело № 7/2017 г., докладвано от съдията
Мариана Карагьозова-Финкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията във фазата по допустимостта
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съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС).
Делото е образувано на 18.07.2017 г. по искане на президента на Република България за
даване на задължително тълкуване на чл. 5,
ал. 4, чл. 4, ал. 3, чл. 85, ал. 1, т. 9, чл. 19,
ал. 2 и чл. 20 от Конституцията в очертан от
вносителя контекст и относно тълкувателните
питания, посочени на стр. 2 и 3 от искането.
По разпореждане на съдията-докладчик от
2.08.2017 г. е направено от вносителя писмено
уточнение на петитума – на 4.08.2017 г., след
което петитумът на искането гласи, както
следва:
„Моля да дадете задължително тълкуване на
разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3, чл. 85,
ал. 1, т. 9, чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Конституцията на Република България относно смесени
международни договори на ЕС, какъвто е ВИТС,
като отговорите на следните въпроси:
1. При какви условия смесените споразумения,
сключени съвместно от ЕС и държавите членки
с трета държава, стават част от вътрешното право на Република България и придобиват
предимство пред вътрешното законодателство,
което им противоречи?
2. Зависи ли временното прилагане, предвидено в смесени споразумения, от изпълнението на
условията по чл. 5, ал. 4 от Конституцията?
3. Как следва да се тълкува разпоредбата на
чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията с оглед
на това:
3.1. Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9 от
Конституцията към смесените споразумения,
сключени съвместно от ЕС и държавите членки
с трета държава?
3.2. Как следва да се разбира изразът „правомощия, произтичащи от тази Конституция“,
употребен в чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията – само до правомощия, предвидени в
Конституцията, или като правомощия, уредени
в Конституцията и законите?
3.3. Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията за смесени споразумения, които
предвиждат създаване на институции, в които
участва ЕС, но не участват държавите членки,
при условие че в компетентността на тези
институции се включват правомощия, произтичащи от Конституцията?
4. Как следва да се тълкуват разпоредбите на
чл. 19, ал. 2, чл. 20 и чл. 5, ал. 4 от Конституцията и съотношенията между тях с оглед на:
4.1. За защитата на кои конституционни
ценности могат да се допускат отклонения от
чл. 19, ал. 2 от Конституцията?
4.2. Допускат ли се изключения и при какви
условия от принципа за равнопоставеност на
икономическите субекти при осъществяване на
стопанска дейност, за да се постигне балансирано развитие на отделни райони от територията на Република България?
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4.3. В какви предели са допустими отклонения от принципа на чл. 19, ал. 2 от Конституцията при предимство в прилагането на
международен договор съгласно чл. 5, ал. 4 от
Конституцията?“
Твърди се, че е налице потребност от
тълкуването, тъй като ясното определяне на
съдържанието на указаните разпоредби от
Основния закон, относими към посоченото в
искането споразумение, а именно – смесено
споразумение, каквото е Всеобхватното и икономическо и търговско споразумение (ВИТС),
има важно значение както за националната
правна система, така и за изпълнението на
конституционно предвидения ангажимент на
Република България по чл. 4, ал. 3 да участва
в изграждането и развитието на Европейския
съюз (ЕС). Правния интерес от тълкуването
вносителят основава и на обстоятелството,
че в бъдеще между ЕС и държавите членки,
от една страна, и трети държави, от друга,
могат да бъдат сключвани споразумения с
аналогична правна природа като ВИТС, поради което поисканото тълкуване ще допринесе за решаването на важен конституционен
въпрос, пред който България ще се изправя
многократно.
Конституционният съд, за да се произнесе по допустимостта на искането, съобрази
следното:
Искането е направено от субект, който
е оправомощен да сезира Конституционния
съд съгласно чл. 150, ал. 1, пр. първо от Конституцията, и има за предмет задължително
тълкуване на конституционни разпоредби,
което е правомощие на Конституционния
съд по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Основния закон.
По поставените в искането тълкувателни
въпроси е изразено становище от вносителя.
Искането е съобразено с изискуемите по
чл. 17, ал. 1 ЗКС форма и реквизити.
С оглед изискването на чл. 21, ал. 6 ЗКС
съдът взема предвид контекста на исканото
тълкуване, посочен от вносителя, а именно – смесени международни договори на ЕС,
какъвто е ВИТС, в който контекст посочените
в искането конституционни разпоредби не са
били предмет на задължително тълкуване от
Конституционния съд.
Като отчита новия подход за търговска
политика на ЕС, интегрална част от която е
инвестиционната политика и съответстващите на този подход международни търговски
споразумения от „ново поколение“, какъвто
е ВИТС, отстояващи устойчивото развитие,
върховенството на правото и човешките права,
справедливата и етична търговия, регулаторната автономия на ЕС и на държавите членки
и борбата с корупцията, както и подкрепящи
водещата роля на ЕС за тяхното утвърждаване в глобалната търговия и посочените от
вносителя обстоятелства, Конституционният
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съд намира, че има правен интерес от поисканото задължително тълкуване на указаните в т. 1 – 3 от искането конституционни
разпоредби.
Конституционният съд счита, че следва
да се отклони искането в частта на питането
по т. 4, тъй като е недопустимо да се тълкуват посочените в тази точка разпоредби на
Конституцията извън рамките на чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Тълкуването на чл. 4 и
на „правова държава“ не е поискано. Що се
отнася до въпроса за пропорционалността и
съотношението между чл. 19, ал. 2, чл. 20 и
чл. 5, ал. 4 от Конституцията, по естеството
си преценката за пропорционалност е винаги
конкретна. Във всеки отделен случай съотношението може да бъде различно и не може
да бъде дефинирано по пътя на абстрактното
тълкуване.
Водим от горното, съдът намира, че искането следва да бъде допуснато за разглеждане
по същество по т. 1 – 3 включително.
По т. 4 съдът счита, че искането е недопустимо.
Предвид предмета на искането на основание
чл. 20а, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд
(ПОДКС) като заинтересовани институции
по делото следва да бъдат конституирани:
Народното събрание, Министерският съвет,
министърът на правосъдието, министърът на
външните работи, Върховният касационен съд,
Върховният административен съд и Висшият
адвокатски съвет.
На основание чл. 20а, ал. 2 ПОДКС Конституционният съд счита, че възможност да
предложат становище по направеното искане
следва да се предостави на Българската асоциация за европейско право и на Съюза на
юристите в България.
На основание чл. 20а, ал. 3 ПОДКС Конституционният съд прецени, че следва да покани:
проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Снежана
Начева, проф. д-р Георги Близнашки, проф.
д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров,
проф. д-р Жасмин Попова, проф. д-р Николай
Натов, проф. д-р Благой Видин, проф. д-р
Атанас Семов и доц. д-р Юлия Захариева да
дадат писмено правно мнение по предмета
на делото.
С оглед изложените съображения и на основание чл. 19, ал. 1 ЗКС Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Допуска за разглеждане по същество искането на президента на Република България
за даване на задължително тълкуване на разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 4, ал. 3 и чл. 85,
ал. 1, т. 9 от Конституцията относно смесени
международни договори на ЕС, какъвто е
ВИТС, по следните тълкувателни питания:
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1. При какви условия смесените споразумения, сключени съвместно от ЕС и държавите членки с трета държава, стават част от
вътрешното право на Република България
и придобиват предимство пред вътрешното
законодателство, което им противоречи?
2. Зависи ли временното прилагане, предвидено в смесени споразумения, от изпълнението
на условията по чл. 5, ал. 4 от Конституцията?
3. Как следва да се тълкува разпоредбата
на чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията с оглед
на това:
3.1. Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9 от
Конституцията към смесените споразумения,
сключени съвместно от ЕС и държавите членки
с трета държава?
3.2. Как следва да се разбира изразът „правомощия, произтичащи от тази Конституция“,
употребен в чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията – само до правомощия, предвидени в
Конституцията, или като правомощия, уредени
в Конституцията и законите?
3.3. Прилага ли се чл. 85, ал. 1, т. 9 от
Конституцията за смесени споразумения,
които предвиждат създаване на институции,
в които участва ЕС, но не участват държавите
членки, при условие че в компетентността на
тези институции се включват правомощия,
произтичащи от Конституцията?
Отклонява искането за даване на задължително тълкуване по т. 4 от искането относно
смесени меж д у народни договори на ЕС,
какъвто е ВИТС, по следните тълкувателни
питания:
4. Как следва да се тълкуват разпоредбите на чл. 19, ал. 2, чл. 20 и чл. 5, ал. 4 от
Конституцията и съотношенията между тях
с оглед на:
4.1. За защитата на кои конституционни
ценности могат да се допускат отклонения от
чл. 19, ал. 2 от Конституцията?
4.2. Допускат ли се изключения и при какви
условия от принципа за равнопоставеност на
икономическите субекти при осъществяване на стопанска дейност, за да се постигне
балансирано развитие на отделни райони от
територията на Република България?
4.3. В какви предели са допустими отклонения от принципа на чл. 19, ал. 2 от Конституцията при предимство в прилагането на
международен договор съгласно чл. 5, ал. 4
от Конституцията?
Конституира като заинтересовани институции по делото: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието,
министъра на външните работи, Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд и Висшия адвокатски съвет.
Преписи от искането и от определението
да се изпратят на заинтересованите институции, като им се предостави двумесечен срок
от уведомяването да представят писмени
становища.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

Отправя покана да предложат становище
в същия срок до Българската асоциация за
европейско право и до Съюза на юристите в
България, като им се предоставят преписи
от искането и от настоящото определение.
Конституционният съд отправя покана до:
проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Снежана
Начева, проф. д-р Георги Близнашки, проф.
д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров,
проф. д-р Жасмин Попова, проф. д-р Николай
Натов, проф. д-р Благой Видин, проф. д-р
Атанас Семов и доц. д-р Юлия Захариева да
дадат писмено правно мнение по предмета
на делото в указания по-горе срок, като им
се изпратят преписи от направеното искане
и от настоящото определение.
Препис от определението да се изпрати и
на вносителя на искането, който в същия срок
може да изложи допълнителни съображения.
Определението е подписано с особени
мнения на съдиите Борис Велчев, Стефка
Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги
Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев и Филип Димитров и становище на
съдията Георги Ангелов.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдиите Борис Велчев, Стефка Стоева,
Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова и
Константин Пенчев
по конституционно дело № 7 от 2017 г.
Не споделяме становището на мнозинството съдии в Определение № 2 от 31.10.2017 г.
за отклоняване искането на президента на
Републиката по въпрос № 4.
Отклоняването на искането в частта на
тълкувателните питания по т. 4 е неубедително
аргументирано с позоваване единствено на
обстоятелството, че не е изрично поискано
тълкуване на „правова държава“. Мотивирането е извън контекста, в който са поставени
тълкувателните въпроси, относим и към тях,
а именно – „относно смесени международни
договори на ЕС, какъвто е ВИТС“.
Конституционният съд може да се произнесе
по въпроса за допустимостта на искането във
всяка фаза на конституционното производство.
Считаме, че преценката по допустимост за
тази част от искането следва да бъде направена,
като се вземат предвид разпоредбите в специалните раздели относно инвестициите, които
са присъщи на търговските споразумения на
ЕС от „ново поколение“, какъвто е ВИТС.
Според нас извън този контекст на този
етап единствено може да се констатира, че
отклоненият въпрос се намира във връзка с
допуснатите други три въпроса, като в искането за даване на задължително тълкуване по
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всички тях се съдържат достатъчно аргументи
за наличие на правен интерес, на което се
основава и постановеното от съда определение.
Конституционни съдии:
Борис Велчев
Стефка Стоева
Гроздан Илиев
Мариана Карагьозова
Константин Пенчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдиите Румен Ненков, Кети Маркова и
Анастас Анастасов
по конституционно дело № 7 от 2017 г.
Подписваме с особено мнение определението на Конституционния съд в частта му, с
която се допуска разглеждането по същество
на искането на президента за тълкуване на
конституционните разпоредби на чл. 5, ал. 4,
чл. 4, ал. 3 и чл. 85, ал. 1, т. 9, по въпросите,
формулирани съответно: № 1, 2, 3, 3.1, 3.2 и
3.3, тъй като не споделяме съображенията на
мнозинството съдии, че искането е допустимо.
В тази си част определението противоречи
флагрантно на досегашната практика на съда.
Казано в най-синтезиран вид, искането за
тълкуване на Конституцията е недопустимо
изцяло, а не частично, защото се изземват
фу нк ции, които Народното събрание ще
следва да упражни суверенно в предстоящия
законодателен процес по ратификацията на
Всеобхватното икономическо и търговско
споразумение (ВИТС).
Многократно в своите актове Конституционният съд е изразявал категоричната си
позиция срещу упражняването в каквато и
да е форма на предварителни консултативни
функции спрямо парламента по отношение
на негови бъдещи актове, подлежащи на
контрол за конституционност. Сама по себе
си подобна възможност би отклонила съда от
качеството му на арбитър по конституционни
спорове, правейки го като начало участник в
принципно неприсъщия за него политически
дебат, развиван в Народното събрание, а като
резултат – и позитивен законодател, което
също е недопустимо.
Изцяло в този смисъл е трайно установената
практика на съда, а разграничаването от нея
чрез приемане на напълно противоположни
решения, при това, без да се излагат мотиви,
за нас остава неприемливо. Друг е въпросът
и че не намираме основание за ревизирането
на юриспруденцията на Конституционния
съд, последователно изградила, формулирала
и утвърдила критериите за допустимост на
исканията за тълкуване на Конституцията.
Освен че самият вносител не предлага
повече от една възможна интерпретация на
смисъла и съдържанието на конституционните
разпоредби, чието тълкуване иска, в случая не
се открива и реален правен проблем, който
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да обоснове необходимост от задължително
тълкуване. При очевидния фокус на вносителя
върху едно конкретно споразумение (ВИТС),
видно от обстоятелствената част на искането,
следва да се отбележи също, че по отношение
на него президентът би могъл успешно да
упражни други свои правомощия: за сезиране
на Конституционния съд – по чл. 149, ал. 1,
т. 4, предл. 1 или 2 или по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията, както и за връщане на
евентуално приет ратификационен закон за
ново обсъждане по реда на чл. 101, ал. 1 от
Конституцията. Поставените въпроси, разглеждани и поотделно, и в тяхната съвкупност,
не са от характер, осигуряващ решаването
им по пътя на задължителното тълкуване на
Конституцията.
В заключение намираме, че няма очертан
с искането предмет на тълкуването, няма
обоснован правен интерес, няма формулирана
неяснота или нееднозначност на смисъла и
съдържанието на визираните конституционни
разпоредби, пораждаща реален или дори хипотетичен правен спор, поради което в случая
изцяло липсва необходимост от тълкуване.
Конституционни съдии:
Румен Ненков
Кети Маркова
Анастас Анастасов

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Филип Димитров по Определение № 2 от 31.10.2017 г.
по конституционно дело № 7 от 2017 г.
Гласувах против допускането до разглеждане на т. 3 от искането на президента на
Република България за задължително тълкуване разпоредбата на чл. 85, ал. 1, т. 9 от
Конституцията по следните съображения:
1. Въпросът засяга компетентността на
парламента и намирам за недопустимо Конституционният съд да предопределя по пътя
на „тълкуване“ насоката на бъдещи актове,
подлежащи на последващ контрол за конституционосъобразност. Създаването на такава
п рак т ика – т райно от х върл яна досега от
Конституционния съд – би било навлизане
в законодателните функции на парламента.
2. Общата формулировка на т. 3 е логическо продължение на т. 1 и 2 и ако се стигне
до произнасяне по тях по същество, въпросът
би загубил предмета си, а ако впоследствие
се констатира и тяхната недопустимост, би
отпаднал сам по себе си.
3. Доколкото подвъпросите по тази точка
са свързани с преценката по т. 3.3 (т.е. дали
и кога към смесените споразумения, които предвиждат създаване на институции, в
които участва Европейският съюз, но не и
държавите членки се прилага чл. 85, ал. 1,
т. 9 от Конституцията), очевидно е, че конституционният текст създава обща рамка, в
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която парламентът трябва да направи своята
преценка. Да се представи отговор в този
смисъл като „задължително тълкуване“ от
логическа гледна точка би било тавтология, а
от правно-техническа би открило възможност
за безбройни произнасяния на Конституционния съд, в които не се добавя никаква яснота
към вече съществуващата. От друга страна,
всякакво обсъждане на конкретика би било
навлизане в прерогативите на парламента,
които Конституцията е отредила само нему.
Конституционен съдия:
Филип Димитров

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Георги Ангелов
по конституционно дело № 7 от 2017 г.
в частта, с която искането е допуснато
Намирам искането за тълкуване в тази
част за недопустимо.
І. Правораздаването е решаването на правен спор от независим от спорещите арбитър.
Конституционният съд е правораздавателен
орган. Това следва не просто от посочването му
в Конституцията като съд, а от определената
му в нейния чл. 149, ал. 1 компетентност. Във
всеки от посочените в осемте є точки случаи,
включително при тълкуването, Конституционният съд решава конституционноправен спор.
За да е допустимо тълкуването, трябва да е
възможен повече от един отговор за смисъла
на тълкуваната разпоредба, в резултат на което тя да може да се приложи по най-малко
два начина. Възможните тълкувания трябва
да са посочени от вносителя на искането. В
този случай има спор по точното значение на
разпоредбата. Него съдът решава, „отсъждайки“ кое от посочените или пък някое трето,
непосочено, значение отговаря на действителния смисъл на Конституцията.
Когато от разпоредбата, чието тълкуване
се иска, може да се изведе само един смисъл,
няма правен спор, който Конституционният
съд да решава. В този случай той няма как да
действа по същество. Той няма „консултативна“ (обясняваща, разясняваща) компетентност
(вж. опр. № 6/2002 г., опр. № 4/2007 г., опр.
№ 8/2016 г. и др.). Съдът може да посочи
точния смисъл на конституционна разпоредба само при спор за него. При липсата на
спор дейността му по тълкуването є е недопустима. Това ограничение е изключително
съществено, защото е противотежестта на
нечесто срещаната в правомощията на другите конституционни съдилища възможност
за „дописване“ на Конституцията. На него
трябва да се настоява.
ІІ. Разпоредбите, чието тълкуване е допуснато, имат само по един възможен прочит,
като Конституцията дава еднозначни отговори
на всеки от поставените в искането въпроси.
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1. Член 5, ал. 4 от нея отговаря кои са условията, при които международните договори
стават част от вътрешното право на страната.
По смисъла на разпоредбата не са посочени,
нито са възможни различни т ълкувания.
Питането всъщност е дали чл. 5, ал. 4 от
Конституцията се прилага към „смесените
договори“. То може да получи отговор само
при конкретен конституционен казус, не и
предварително чрез тълкуване на конституционната разпоредба.
2. Това важи изцяло и за допуснатото тълкуване по т. 2. По смисъла на чл. 5, ал. 4 няма
спор, пита се за момента, от който действа
предвидено в „смесени споразумения“ временно прилагане – преди, след или независимо от
изпълнението на чл. 5, ал. 4 от Конституцията.
Въпросът отново е не за смисъла, а за приложимостта на разпоредбата към конкретен
факт – смесеното споразумение.
3.а. Същото е положението по допуснатите
за тълкуване питания по т. 3.1 и 3.3, които
и изрично започват с въпроса прилага ли се
чл. 85, ал. 1, т. 9 от Конституцията за посочените в тях видове смесени споразумения.
Смисълът на разпоредбата не е поставен
под съмнение, питането е за нейната приложимост и оттам за вида на мнозинството
(чл. 85, ал. 2 от Конституцията), с което се
ратифицират „смесени споразумения“. Отношението и тук е дедуктивно – подвеждането
на частното („смесените споразумения“) към
общото (хипотезата на чл. 85, ал. 1, т. 9 от
Конституцията), а не индуктивно както при
тълкуването.
б. В мотивите на искането към допуснатото
от съда за тълкуване питане по т. 3.2 (може
ли думите в чл. 85, ал. 1, т. 9 от Основния
закон „произтичащи от тази Конституция“
да се четат като „уредени в Конституцията и
законите“, т. е. да се тълкуват разширително)
не са изложени никакви факти за наличието
на правен спор по съдържанието на понятието. Няма аргументи за или против разширителното му тълкуване, нито становище на
вносителя в подкрепа на една от двете тези.
Не са налице следователно процесуалните
предпоставки за разглеждане на искането
по същество. Искането впрочем е изрично
свързано в мотивите си с Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между
Канада и Европейския съюз и неговите държави членки. Затова може с голяма степен
на сигурност да се предполага, че зад него
отново стои въпросът за вида мнозинство при
ратификацията на това споразумение.
Искането в допуснатите за разглеждане
по същество части следваше, според мен, да
бъде отклонено.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
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БРОЙ 90

СТАНОВИЩЕ
на съдията Георги Ангелов
по конституционно дело № 7 от 2017 г.
в частта, с която искането е отклонено
Споделям резултата, но по различни от
мотивите на определението.
Искането не е недопустимо поради посочената в оп ределениет о връ зка меж д у
разпоредбите, чието тълкуване се иска, и
разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Конституцията, чието тълкуване не е поискано. Такава
връзка, на първо място, може да се разкрие
едва при тълкуването на разпоредбите по
същество, т. е. след като то вече е допуснато.
На второ място, и да съществува, връзката
не е процесуална пречка, защото нито Конституцията, нито Законът за Конституционен
съд не я сочат като такава. Изискването за
задължително тълкуване и на всички останали
конституционни разпоредби, свързани с тази,
чието тълкуване се иска, прави тълкуването є
практически невъзможно най-малкото поради
това, че искателят няма как да предвиди кои
разпоредби съдът ще счете за свързани, за
да иска и тяхното тълкуване, както и ако се
иска тълкуване във връзка с Конституцията
като нормен комплекс.
Искането е недопустимо просто поради
липсата на конституционноправен спор. Не са
посочени различни значения на разпоредбите
при прилагането на смесени споразумения,
които да налагат задължителното им тълкуване. Изложено е единствено разбирането
на вносителя на искането за техния смисъл,
без да му е противопоставен друг възможен
прочит, който да обоснове необходимостта от
разясняване на точния разум на чл. 19, ал. 2
и чл. 20 от Конституцията в тези случаи.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
8457

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 7 НОЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/т рансфери за 2017 г. в общ размер
13 484 783 лв., както следва:
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1. по бюджета на Министерския съвет за
2017 г. – средства в общ размер 817 221 лв.,
разпределени, както следва:
а) на облас т ни я у п ра ви т ел на облас т
Пловдив:
аа) 35 809 лв. за извършване на неотложни
ремонтни и укрепителни работи за възстановяване на подпорна стена в Стария град
и обезопасяване на застрашени имоти на
ул. Рилски метох № 9 – 11, гр. Пловдив;
бб) 65 426 лв. за разплащане на разходи за
корекция на р. Чая – ремонтно-възстановителни работи (РВР) на лява берма в участъка
от км 4+820 до км 5+100 в землището на
с. Ягодово, община „Родопи“;
вв) 67 920 лв. за разплащане на разходи
за корекция на р. Чая – РВР на лява и дясна
берма и дига в участъка от км 5+120 до км
5+300 в землището на с. Катуница, община
Садово;
гг) 469 521 лв. за разплащане на разходи
за корекция на р. Чая – РВР на лява и дясна
берма и дига в участъка от км 0+800 до км
1+100 в землищата на с. Ягодово, община
„Родопи“, и с. Катуница, община Садово;
б) 92 563 лв. на областния управител на
област Варна за разплащане на възстановителни работи вследствие на свлачищни процеси
по склона на „Приморски парк“, гр. Варна
(Алея първа на морския бряг, над буна 104);
в) 25 269 лв. на областния управител на
област Габрово за аварийно-възстановителни
работи за почистване на речното корито на
р. Шаварна, кв. Враниловци, община Габрово;
г) 60 713 лв. на областния управител на
област Кюстендил за разплащане на разходи
за овладяване на свлачище в местността Бальо, с. Пелатиково;
2. по бюджета на Министерството на вътрешните работи – средства в общ размер
363 383 лв., в т.ч. 231 920 лв. в частта „Персонал“, разпределени, както следва:
а) 61 672 лв. за възстановяване на разходи,
извършени от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН)
за овладяване на извънредни ситуации в периода февруари – юли 2017 г., в т.ч. 18 532 лв.
в частта „Персонал“;
б) 301 711 лв. за възстановяване на разходи, извършени от структури на ГДПБЗН за
овладяване на извънредни ситуации в периода
май – септември 2017 г., в т.ч. 213 388 лв. в
частта „Персонал“;
3. по бюджета на Министерството на отбраната – средства в общ размер 65 459 лв., в т.ч.
12 776 лв. по показател „Персонал“ и 3430 лв.
трансфер за Националния военен университет
(НВУ) „Васил Левски“, гр. Велико Търново,
разпределени, както следва:
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а) 4532 лв. за възстановяване на разходи за
неутрализиране на невзривени бойни припаси
на територията на страната през март 2017 г.,
в т.ч. 1879 лв. в частта „Персонал“ и 542 лв.
за НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново;
б) 3726 лв. за възстановяване на разходи за
неутрализиране на невзривени бойни припаси
на територията на страната за април 2017 г.,
в т.ч. 1096 лв. в частта „Персонал“ и 930 лв.
за НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново;
в) 8262 лв. за възстановяване на разходи за
неутрализиране на невзривени бойни припаси
на територията на страната през май 2017 г.,
в т.ч. 3103 лв. в частта „Персонал“ и 1958 лв.
за НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново;
г) 11 844 лв. за възстановяване на разходи за
неутрализиране на невзривени бойни припаси
на територията на страната през юни 2017 г.,
в т.ч. 5620 лв. в частта „Персонал“;
д) 2284 лв. за възстановяване на разходи за
неутрализиране на невзривени бойни припаси
на територията на страната през юли 2017 г.,
в т.ч. 1078 лв. в частта „Персонал“;
е) 34 811 лв. за възстановяване на разходи
за разузнаване и пожарогасене от въздуха на
горски пожари в района на полуостров Луштица, Република Черна гора, през юли 2017 г.;
4. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – средства в общ размер 347 429 лв.,
разпределени, както следва:
а) 1579 лв. за ликвидиране на последствията
от активизирало се свлачище в междугарието
Клисура – Христо Даново на км 125+820;
б) 1795 лв. за възстановяване на баластовата призма на железния път и почистване на
отводнителните съоръжения от км 72+220 до
км 72+320 в междугарието Моруница – Бяла;
в) 9961 лв. за ликвидиране на последствията
от подкопан стълб на моста над р. Струмещница на км 3+806 в междугарието Генерал
Тодоров – Петрич;
г) 32 000 лв. за възстановяване на разходи за
неотложни аварийно-възстановителни работи
от км 114+413 до км 114+480 за укрепване
на скален откос в междугарието Кочериново – Благоевград;
д) 59 249 лв. за възстановяване на разходи
за обезопасяване и укрепване на ерозирали
скални откоси в участъка от км 82+580 до км
82+650 в междугарието Костенец – Белово;
е) 71 358 лв. за възстановяване на разходи за спешно обезопасяване и укрепване на
ерозирали скални откоси в междугарието
Ботев – Калофер;
ж) 79 620 лв. за възстановяване на непредвидени разходи за спасителни и неотложни
аварийни работи след ледоход и частично
замръзване на р. Дунав в поддържания от
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Изпълнителна агениця „Проучване и поддържане на р. Дунав“ участък гр. Сомовит, ркм
610.000 – гр. Силистра, ркм 374.100;
з) 91 867 лв. за възстановяване на разходи за
укрепване на подкопан от водите на р. Струма насип на железния път от км 153+360 до
км 153+574 в междугарието Черниче – Пейо
Яворов;
5. по бюджета на Община Банско – средства в общ размер 611 986 лв., разпределени,
както следва:
а) 57 360 лв. за разплащане на неотложно
аварийно възстановяване на диги на р. Глазне,
в участъка от смесието на р. Бъндеришка и
р. Дамянишка, разположени в регулацията
на гр. Банско;
б) 554 626 лв. за изграждане на подпорни
стени по двата бряга и укрепване дъното на
р. Глазне през гр. Банско от км 0+000, моста
на ул. Найден Геров, до км 0+520;
6. по бюд же та на Общ и на Гоце Делчев – средства в общ размер 338 976 лв.,
разпределени, както следва:
а) 8442 лв. за авариен ремонт на покрива
на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Яворов“,
гр. Гоце Делчев;
б) 29 465 лв. за разплащане на неотложни
аварийни работи за ремонт на покрив на
Трето основно училище „Братя Миладинови“,
гр. Гоце Делчев;
в) 36 258 лв. за разплащане на аварийновъзстановителни работи на наводнени участъци по поречието на р. Туфча и р. Марево;
г) 264 811 лв. за възстановяване на подкопани подпорни стени, разрушени насипни диги
по ул. Туфча, с. Брезница, скъсан водопровод
и водохващане на р. Туфча, с. Брезница (изграждане на подпорна стена за укрепване на
двата бряга на р. Туфча и улица между о.т. 171
и о.т. 208 в кв. 53, с. Брезница);
7. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а П е т 
рич – 262 824 лв. за укрепване на свлачищен
участък при км 8+020 до км 8+120 на общински
път BLG 2177 Кърналово – Дреново – Яково;
8. по бюд жета на Общ ина Якоруда – 186 412 лв. за неотложни възстановителни
работи по укрепване на улица между о.т. 12,
20 и 27 по плана на с. Черна Места – ІІ етап;
9. по бюджета на Община Бургас – средства
в общ размер 1 356 701 лв., разпределени,
както следва:
а) 56 212 лв. за разплащане на непредвидени
разходи за овладяване на бедствена ситуация
в с. Миролюбово, с. Изворище и кв. Банево,
гр. Бургас;
б) 650 000 лв. за изграждане на отводнителни канали за предотвратяване на наводненията
в кв. Долно Езерово;
в) 650 489 лв. за дублиране на съществуващ отводнителен колектор по ул. Ружа в
кв. Лозово, гр. Бургас, като подетап на обект
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„Изграждане на отводнителни колектори за
отвеждане на дъждовни води от системно
заливаемите ул. Роза, ул. Димитър Николов
и ул. Ружа, кв. Лозово, гр. Бургас“;
10. по бюджета на Община Варна – средства в общ размер 281 467 лв., разпределени,
както следва:
а) 89 148 лв. за разплащане на извършени
непредвидени разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи по разчистване и
възстановяване на пътни и улични настилки
на територията на районите на гр. Варна,
с. Звездица и с. Тополи;
б) 192 319 лв. за разплащане на извършени
непредвидени разходи за неотложни аварийно-възстановителни работи по разчистване
на улици и дере, преминаващо през с. Константиново;
11. по бюджета на Община Велико Търново – средства в общ размер 1 793 920 лв.,
разпределени, както следва:
а) 52 800 лв. за възстановяване на покрив
на Детска градина „Звездица“, с. Шемшево;
б) 70 594 лв. за възстановяване на покрив на
Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново;
в) 72 000 лв. за възстановяване на покрив
(столова) при Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново;
г) 115 200 лв. за възстановяване на покрив
на Основно училище „Димитър Благоев“,
гр. Велико Търново;
д) 201 600 лв. за възстановяване на покрив
на общински детски комплекс, гр. Велико
Търново;
е) 230 400 лв. за възстановяване на покрив
на Детска градина „Здравец“, гр. Велико
Търново;
ж) 296 814 лв. за възстановяване на църковен храм „Св. арахангел Михаил“, с. Миндя;
з) 754 512 лв. за възстановяване на мост над
р. Белица на път GAB 1111/ІІІ-303/ гр. Килифарево – Плаково;
12. по бюджета на Община Елена – средства в общ размер 231 267 лв., разпределени,
както следва:
а) 45 877 лв. за авариен ремонт на водосток
на ул. Недешковци, гр. Елена;
б) 185 390 лв. за направа на водосток на
ул. Казаци, гр. Елена;
13. по бюджета на Община Стражица – средства в общ размер 565 687 лв., разпределени,
както следва:
а) 222 475 лв. за ремонт на яз. „Сусурлука“,
с. Сушица;
б) 343 212 лв. за ремонт на яз. „Ръбе“,
с. Сушица;
14 . п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а С у х и н дол – 135 156 лв. за проучвателни и проектни
работи по укрепване брега на р. Росица и на
път VTR-2206 гр. Сухиндол – яз. „Александър Стамболийски“ в участъка на свлачищна
деформация № VTR 32.70295.01 от разклон
III-403 – III-3011 при км 5+200;
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1 5. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а К о з л о дуй – 51 237 лв. за възстановяване на сградата
на общинската администрация – гр. Козлодуй;
16 . п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Т р я в на – 68 972 лв. за подпорна стена, укрепваща
бреговете на Стояновско дере, ул. Украйна
№ 55, гр. Трявна;
17. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Д у п н и ца – 311 448 лв. за аварийно-възстановителни
работи на храм „Покров пресветая Богородица“, гр. Дупница;
18. по бюд же т а н а Общ и н а К ю с т ендил – 21 259 лв. за възстановяване на разходи за аварийно-възстановителни работи
на у част ък от засегнатата инфраст ру кт ура – път KNL 1117, І-6- /от км 1+400 до км
1+500/ – с. Дворище;
19. по бюджета на Община Рила – 144 734 лв.
за възстановяване на път ІІІ-107/Рила – Рилски
манастир – Кирилова поляна при км 38+488;
2 0 . п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Те т е вен – 165 437 лв. за укрепване на част от общински път LOV 2115 Десеткар – Дивчовото;
21. по бюджета на Община Чипровци – средства в общ размер 177 252 лв., разпределени,
както следва:
а) 15 515 лв. за възстановяване на сградата
на Детска градина „Детелина“, гр. Чипровци;
б) 19 754 лв. за възстановяване на сградата
на Пунковата къща – част от Историческия
музей, гр. Чипровци;
в) 43 049 лв. за възстановяване на покрива
на сградата на спортна зала, гр. Чипровци;
г) 98 934 лв. за ремонт на покрива на зала
за централна експозиция към Историческия
музей – гр. Чипровци;
22. по бюджета на Община Велинг ра д – 224 820 лв. за п роу чват елни и
проектни работи за възстановяване на пътната
инфраструктура – PAZ 2060 (откл. от ІІ-84,
Велинград – Юндола) – с. Св. Петка – Долна
Дъбева – с. Алендарово; ул. Н. Ихтимански/
ул. В. Пеева – с. Грашево; ул. Маркови скали/
ул. Бр. Маврикови/ул. Н. Бандаков – гр. Велинград/път PAZ 2063 (откл. от път ІІІ-843
Велинград – п.к. Грашево/Абланица – Цветино, извън регулация); път с. Чолаково – мах.
Дживгова, улици в с. Чолаково;
23. по бюджета на Община Пещера – средства в общ размер 264 135 лв., разпределени,
както следва:
а) 49 135 лв. за укрепване на общински път
PAZ 1181 „Дорково – Костандово – Пещера“
при км 40+880, гр. Пещера;
б) 215 000 лв. за укрепване на склонов
участък при км 27+500 на общински път PAZ
1181 „Дорково – Костандово – лет. „Св. Константин“ – Пещера“, за етапно изпълнение;
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24. по бюджета на Община Перник – средства в общ размер 519 603 лв., разпределени,
както следва:
а) 2431 лв. за разплащане на разходи за
непредвидени неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на свлачище
на пътя Перник – Рударци – Стопанство „Витошко“ в участъка PER 3093 /ІІІ-1003;
б) 7518 лв. за разплащане на разходи за
възстановяване достъпа до жилищни сгради,
намиращи се на ул. Кракра и ул. Добрич,
с. Рударци;
в) 18 969 лв. за разплащане на разходи за
непредвидени неотложни аварийно-възстановителни работи за натоварване и извозване на
земни маси, затворили пътя между с. Големо
Бучино и с. Люлин;
г) 125 550 лв. за трайно възстановяване на
читалище в с. Драгичево;
д) 346 037 лв. за възстановяване на читалище „Пробуда 1935“ в кв. Бела вода, гр. Перник;
е) 19 098 лв. за разходи за възстановителна помощ и за съдебни разноски по административни преписки за предоставяне на
възстановителна помощ, върнати от съда за
ново произнасяне;
25. по бюджета на Община Долна Митрополия – 258 038 лв. за ремонт на мост на
ул. Лиляна Димитрова между о.т. 147 и о.т. 168,
с. Гостиля;
26. по бюджета на Община Левски – средства в общ размер 1 178 528 лв., разпределени,
както следва:
а) 71 785 лв. за възстановяване на покривна
конструкция, стъклопакети и прозорци на
ПГСС „Н. Й. Вапцаров“, гр. Левски;
б) 135 903 лв. за почистване на отводнителен
канал на Пордимска бара, преминаващ през
с. Обнова, от храсти, дървесна растителност
и наноси в участък с дължина 1400 м;
в) 154 010 лв. за възстановяване на покривна конструкция на Народно читалище „Хр.
Ботев“, гр. Левски;
г) 213 517 лв. за възстановяване на покривна
конструкция на Основно училище „Неофит
Рилски“, с. Обнова;
д) 603 313 лв. за възстановяване на покривна
конструкция на СУ „Крум Попов“, гр. Левски;
2 7. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а П л е вен – 21 680 лв. за възстановяване на покрива
на Център за работа с деца, ул. Дойран № 79,
гр. Плевен;
28. по бюджета на Община Лъки – 340 638 лв.
за възстановяване на подпорна стена, укрепваща ската над ОДЗ „Юрий Гагарин“ в кв. 15,
гр. Лъки;
2 9. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Ло з н и ца – 270 000 лв. за укрепване на свлачище в
с. Манастирци, за етапно изпълнение;
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30. по бюд жета на Общ ина Злато 
град – 110 923 лв. за укрепване с подпорна
стена на общински път SML 3108 Долен – Станкова махала – мах. Дуганица при км 3+900,
с. Долен;
31. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а М а дан – 141 100 лв. за ремонт на микроязовир
в землището на с. Букова поляна;
32. по бюд же та на Общ и на С мо лян – 166 293 лв. за възстановяване на подпорна стена и водосток на ул. Хан Аспарух,
гр. Смолян, до „Гамакабел“;
33. по бюд же т а н а О б щ и н а Чепе л аре – 331 873 лв. за укрепване на улица при
о.т. 318 и о.т. 319, кв. 53 по плана на с. Орехово;
34. по бюджета на Община Стара Загора – 164 713 лв. за възстановителни ремонтни дейности на покривната конструкция на
Общинска спортна зала, гр. Стара Загора;
35. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Д р а г о ман – 36 439 лв. за начислен данък върху
добавената стойност (ДДС) за обект „Авариен
ремонт на мост в с. Владиславци, между
осеви точки 61 и 62“;
36. по бюд же т а н а Общ и н а Ет р опо ле – 343 347 лв. за реконструкция на пътен
мост над р. Ябланица при пресичането є с
ул. Млада гвардия, гр. Етрополе;
37. по бюд же т а н а О бщ и н а Ко с т и нброд – средства в общ размер 297 004 лв.,
разпределени, както следва:
а) 1440 лв. за почистване на снегонавявания в земеделски земи с цел осигуряване на
достъп до Корейска махала, гр. Костинброд;
б) 295 564 лв. за изграждане на мост за
осигуряване на достъп до Корейска махала,
гр. Костинброд;
38. по бюджета на Община Самоков – средства в общ размер 245 940 лв., разпределени,
както следва:
а) 17 873 лв. за разплащане на извършени
непредвидени разходи след обявено бедствено
положение на територията на община Самоков съгласно Заповед № 01-1012 на кмета на
общината от 3 юли 2017 г.;
б) 105 922 лв. за разплащане на разходи
за почистване на речни корита в с. Бели
Искър, с. Маджаре и с. Говедарци съгласно
Заповед № ЛС-01-400 на кмета на общината
от 21 март 2015 г.;
в) 122 145 лв. за разплащане на непредвидени разходи за ликвидиране на последици по
време на бедствено положение на територията
на община Самоков на 3 юли 2017 г.;
39. по бюд же т а н а Общ и н а С л и вн ица – 31 527 лв. за възстановяване на разходи
за аварийно почистване на речното корито
на р. Маматарица – с. Алдомировци, приток
на р. Искър с дължина 950 м, и увеличаване
на пропускателната способност на моста на
път SF 03642 Алдомировци – Братушково;
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40. по бюджета на Община Минерални
бани – 196 160 лв. за укрепване на откос на
път за с. Сърница;
41. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а К а с п и чан – 43 795 лв. за укрепване на свлачище,
от ОК 20 до ОК 139 на ул. Пирин, с. Могила.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2017 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“,
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2,
в т.ч. 231 920 лв. по показател „Персонал“,
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на вътрешните работи за
2017 г. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“.
(2) Със сумата 131 463 лв. да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 4. (1) Със сумата 62 029 лв., в т.ч.
12 776 лв. по показател „Персонал“, да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
бюджетна програма „Подготовка и използване
на въоръжените сили“.
(2) Със сумата 49 253 лв. да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за 2017 г. по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна
програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност
и екологосъобразност“, и показателите по
чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2017 г.
Чл. 6. (1) Средствата за възстановителна помощ по чл. 1, т. 24, буква „е“ да се предоставят
в съответствие с разпределението на сумата
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в приложение № 2 към т. 5 от Протокол № 3
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския
съвет от 10 октомври 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на
правоимащите лица чрез общинската администрация по постоянен адрес на лицата по
касов и безкасов път.
Чл. 7. Главният секретар на Министерския
съвет, министърът на вътрешните работи,
министърът на отбраната и министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията да извършат съответните промени по бюджетите съответно на Министерския
съвет, Министерството на вътрешните работи,
Министерството на отбраната и Министерст вото на т ранспорта, информационни те
технологии и съобщенията за 2017 г. и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 8. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2017 г., включително по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, областните управители на областите Пловдив, Варна, Габрово и Кюстендил
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8559

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
ОТ 7 НОЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2017 г., приета с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 22 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 112 050 лв. за изплащане
на стипендии на ученици от общинските учи-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

лища и на ученици от държавните спортни
училища, финансирани от Министерството
на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 68 985 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 43 065 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на спорта за учащи и спорта в свободното време“, бюджетна програма „Спорт
за учащи“, по бюджета на Министерството
на младежта и спорта за 2017 г.
(2) Със сумата 88 155 лв. да се увеличи
показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 51, ал. 2
от Закона за публичните финанси и чл. 2 от
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
държавни и общински училища през 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта
и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
№ Община
по
ред
1.

Област

Бла г оев- Бла г оевград
град

2-ро тримесечие 2017 г.
брой стипендии

сума
(в лв.)
1

1 080
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Област

2-ро тримесечие 2017 г.
брой стипендии

сума
(в лв.)

2.

Бургас

Бургас

3

2 700

3.

Варна

Варна

5

4 860

4.

Велико
Търново

Bелико
Търново

1

945

5.

Враца

Враца

1

1 350

6.

Балчик

Добрич

2

1 215

7.

Добрич

Добрич

1

810

8.

Кюстендил

Кюстендил

4

5 265

Сапарева Кюстенбаня
дил

2

2 700

2

2 970

1

945

9.

ВЕСТНИК
№ Община
по
ред
26. Шумен
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Област

2-ро тримесечие 2017 г.
брой стипендии

сума
(в лв.)

Шумен

2

2 430

ОБЩО:

69

68 985

8560

10. Тетевен

Ловеч

11. Берко
вица

Монтана

12. Пазарджик

Пазарджик

2

2 025

13. Перник

Перник

3

3 240

14. Плевен

Плевен

4

3 105

15. Червен
бряг

Плевен
1

810

16. Пловдив Пловдив

5

4 995

17. Разград

Разград

4

3 780

18. Русе

Русе

3

3 510

19. Силистра Силистра

1

810

20. Сливен

Сливен

3

2 700

21. Столична община

Софияград
9

7 830

22. Костинброд

Софийска област

1

1 215

23. Казанлък Стара
Загора

3

2 430

24. Стара
Загора

Стара
Загора

2

1 890

25. Хасково

Xасково

3

3 375

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 7 НОЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2017 г. в размер до 3 000 000 лв. за
покриване на недостига при изплащане на
командировъчните средства на дългосрочно
командированите служители в задграничните
представителства на Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от
предвидените в централния бюджет средства
за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“, по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи 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 външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8561
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
ОТ 7 НОЕМВРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2017 г. в размер 25 360 лв. за изплащане
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на ученици в дневна форма на обучение в държавните училища по изкуствата
и по културата.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 25 360 лв. да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. по „Политика
в областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“.
(2) Със сумата 25 360 лв. се увеличават
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 налагащите се промени по централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, а л. 1
от Постановление № 129 на Министерск и я
съвет от 2000 г. за определ яне на минима лни диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт,
които се осиг у ряват от държавни я бюд жет
и от бюд жетите на общините (ДВ, бр. 58
от 2000 г.).
§ 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
8562

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Социалистическа
република Виетнам за сътрудничество в превенцията и борбата с престъпността
(Утвърдено с Решение № 844 от 7 октомври
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
16 октомври 2017 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Социалистическа република Виетнам, наричани по-нататък „Страните“,
Желаейки да си сътрудничат в превенцията и борбата с престъпността, особено с
трансграничната организирана престъпност,
престъпленията, свързани с наркотици, и
престъпленията, свързани с трафик на хора;
Зачитайки човешките права, разпоредбите
на международните договори, обвързващи
Страните, и националните им законодателства;
Стремейки се да допринесат за развитието и укрепването на техните двустранни
отношения;
С к л юч и ха нас т оя що т о С пора зу мен ие,
както следва:
Член 1
Обхват на сътрудничество
(1) Страните си сътрудничат в превенцията
и борбата със следните престъпления:
а) престъпления срещу личността;
б) незаконно производство, съхраняване,
транспортиране или търговия с наркотици,
психотропни вещества и прекурсори;
в) незаконно производство, съхраняване,
транспортиране, употреба или тьрговия с
оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
изделия с двойна употреба;
г) трафик на хора, търговия с човешки
органи, отвличане и незаконно превеждане
през границата;
д) компютърни престъпления;
е) подправяне и разпространение на подправени парични знаци и разплащателни
средства;
ж) кражба, грабеж и придобиване на имущество чрез измама;
з) корупция и изпиране на пари;
и) престъпления, нарушаващи правото на
интелектуална собственост;
й) контрабанда, търговия със забранени
стоки и други икономически престъпления;
к) престъпления срещу околната среда;
л) сексуални посегателства срещу деца;
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м) трансгранична организирана престъпност;
н) тероризъм и финансиране на тероризъм;
о) други престъпления, за които Страните
преценят, че е необходимо.
(2) Страните си сътрудничат в областта на
противодействие на престъпността, превенция и опазване на обществения ред и в други
области от взаимен интерес, включително
размяна на експерти, обучение на полицейски
служители, размяна на законодателни текстове и публикации, посветени на тематика,
свързана с предмета на това Споразумение.
Член 2
Принципи на сътрудничество
(1) В съответствие с разпоредбите на това
Споразумение и при зачитане на своите национални законодателства Страните се съгласяват
да си сътрудничат цялостно в превенцията и
борбата с престъпността.
(2) Сътрудничеството няма да засяга националната сигурност и обществения ред на
двете Страни.
Член 3
Отказ от сътрудничество
(1) Компетентните органи на замолената
Страна отказват съдействие в следните случаи:
а) накърняване на държавния суверенитет,
националната сигурност, обществения ред и
други значими интереси; или
б) противоречие с националното законодателство.
(2) В случай че сътрудничеството е прекратено или отказано, решението и причините
за него трябва да се доведат до знанието на
органите на молещата Страна без забавяне.
А ко компетентни ят орган на замолената
Страна е в състояние да изпълни молбата
при определени условия, той трябва да съобщи тези условия на компетентния орган на
молещата Страна, който трябва да реши дали
да ги приеме, или не.
Член 4
Точки за контакт
(1) Контактните точки за изпълнението на
това Споразумение са:
а) за правителството на Република България:
– Министерството на вътрешните работи;
– Държавната агенция „Национална сигурност“;
б) за правителството на Социалистическа
република Виетнам:
Министерството на обществената сигурност.
(2) Контактните точки осъществяват комуникация помежду си за целите на това
Споразумение. Те се информират взаимно за
съответните данни за контакт и промените в
тях чрез дипломатически канали.
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Член 5
Форми на сътрудничество за превенция
и борба с трансграничната организирана
престъпност
Сътрудничеството в областта на борбата с
трансграничната организирана престъпност
се извършва в следните направления:
1) обмен на информация, свързана с борбата срещу трансграничната организирана
престъпност, по молба или по инициатива
на една от Страните;
2) обмен на оперативна информация от
взаимен интерес;
3) обмен на законодателни актове, както
и на информация за техниките и техничес
ките средства, използвани при полицейски
операции.
Член 6
Борба с незаконното производство, съхранение, транспортиране, употреба и търговия
с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
изделия с възможна двойна употреба
(1) Страните засилват обмена на информация, знания и професионални умения и си
сътрудничат в противодействието и превенцията на незаконното производство, съхранение, транспортиране, употреба или търговия
с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
оръжия за масово унищожение.
(2) За целите на Споразумението изделия
с двойна употреба са изделия, включително
софтуер и технологии, които могат да се използват както за граждански, така и за военни
цели, и включват всички изделия, които могат
да се прилагат както за невзривна употреба,
така и по какъвто и да било начин, подпомагащ производството на ядрени оръжия или
други ядрени взривни устройства.
Член 7
Борба с незаконното производство, съхранение, транспортиране и търговия с наркотици,
психотропни вещества и прекурсори
(1) Страните засилват сътрудничеството
си в рамките на трите Конвенции на ООН
за борба с наркотиците, по които и двете
държави са страни: Единната конвенция по
упойващите вещества от 1961 г., Конвенцията
за психотропните вещества от 1971 г. и Конвенцията на Организацията на обединените
нации за борба срещу незаконния трафик на
упойващи и психотропни вещества от 1988 г.
(2) Страните:
а) обменят информация за обработването,
производството, извличането, приготовлението,
предлагането, продажбата и разпространението
с цел продажба, получаването и изпращането,
посредничеството при доставка, транзитното
изпращане, транспортирането, вноса и износа
на наркотици, психотропни вещества и прекурсори, противоречащи на разпоредбите на
законодателството на всяка от Страните;
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б) установяват самоличността, местонахождението и действията на лица, заподозрени, че
са замесени в незаконен трафик на наркотици,
психотропни вещества и прекурсори;
в) си сътрудничат в борбата с незаконното
пренасяне на парични средства или имущество,
придобити чрез извършването на престъпления, свързани с наркотици.
Член 8
Борба с фалшифицирането и разпространението на подправени парични знаци и разплащателни средства
Страните:
1) обменят информация, свързана с направата на фалшиви парични знаци, подправката
на валута или други разплащателни средства,
както и фалшифицирането и разпространението на подправени разплащателни средства;
2) си сътрудничат в предотвратяването и
пресичането на престъпления, свързани със
съхранението и употребата на подправени
разплащателни средства, вноса, износа, транспортирането и получаването на подправена
валута или други подправени разплащателни
средства;
3) си сътрудничат в предотвратяването на
незаконното производство, получаване или
притежаване на вещи, компютърни програми,
холограми или всякакви други средства, при
способени за фалшифициране или подправка
на валута.
Член 9
Борба с трафика на хора, търговията с човешки органи, отвличането и незаконното
превеждане през границата
Страните обменят информация за:
1) действия, свързани с трафика на хора,
търговията с човешки органи; лица и престъпни организации, ангажирани с тази дейност;
2) формите на нелегална миграция, борба
с трафика на хора, търговия с човешки органи, отвличане, незаконно превеждане през
граница и каналите на нелегална миграция;
3) опит относно методите и техниките,
използвани в борбата с трафика на хора,
търговията с човешки органи и незаконното
превеждане през граница.
Член 10
Сътрудничество срещу корупцията и изпирането на пари
(1) Страните прилагат ефективно разпоредбите на Конвенцията на ООН срещу корупцията от 2003 г., по която двете държави
са страни.
(2) Страните си сътрудничат за предот
вратяване и разкриване на всички форми на
изпиране на пари; прилагат осъществими
мерки за контрол и разкриване на движението
на пари в брой и имущество през граница,
без да се намесват в законово регулираните
капиталови потоци.
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Член 11
Обмен, използване и защита на данни
(1) Страните приемат, че в процеса на
прилагане на това Споразумение е възможно обменянето на лични данни. Страните
се задължават да обработват личните данни
добросъвестно и съобразно своето национално
законодателство. Обменът на информация се
извършва, както следва:
а) В съот ветст вие с национа лното си
законодателство компетентните органи на
Страните във възможно най-голяма степен
си сътрудничат в обмена на информация,
свързана с предотвратяване, разкриване и
разследване на престъпленията от обхвата
на Споразумението;
б) Обменът на информация по този член
включва:
i. информация относно или свързана с лица
и организации, заподозрени, че са замесени
в тероризъм, трафик на наркотици, пране
на пари, организирана престъпност и други
тежки престъпления;
ii. информация за извършването на такива
престъпления или на дейности по подготовката им;
iii. информация за мерки за контрол на
законната търговия с наркотични вещества,
психотропни вещества и прекурсори и за
опита в прилагането на тези мерки.
(2) Съгласно националното законодателство на държавите на Страните Страните ще
обменят, използват и защитават данни въз
основа на следните принципи:
а) Страните се уведомяват взаимно в момента на предоставянето на личните данни
или преди това за целта, за която се предоставят личните данни и за каквито и да било
ограничения за тяхното ползване, заличаване
или унищожаване, включително възможни
ограничения на достъпа в общ или специфичен аспект. Когато необходимостта от такива
ограничения стане ясна след предоставянето,
Страните се информират взаимно за тези
ограничения на по-късен етап. Страните се
уведомяват взаимно за всяко нарушение на
сигурността на данните, както и за предприетите мерки.
Замолената Страна и молещата Страна
поддържат регистър за предаването на данни
и поддържат документация за съответните
операции по обработка. Приемащата Страна
при поискване информира компетентния орган, който е предоставил личните данни, за
тяхната обработка.
б) Права и задължения на замолената
Страна:
i. Обменяните данни се използват единствено за целта и при условия, определени
от замолената Страна, която може да поиска
информация относно използването на тези
данни. Замолената Страна гарантира, че пре-
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доставените данни са навременни и точни,
че предаването е необходимо и подходящо за
целите, посочени от молещата Страна.
ii. Замолената Страна определя условията
за унищожаване на предоставените данни в
съответствие с националното си законодателство. Предоставените данни се унищожават,
когато молещата Страна е била информирана, че данните са събрани или предоставени
незаконно, или са неточни или не е трябвало
да бъдат предоставяни, или данните са престанали да бъдат необходими за целта, за която
те са били първоначално поискани, освен ако
няма специално разрешение от замолената
Страна предоставените лични данни да бъдат
използвани за други цели. Молещата Страна
информира замолената Страна за унищожаването на всякакви предоставени данни.
iii. Обменени данни могат да бъдат разкривани на трети страни единствено въз основа
на писмено съгласие на замолената Страна
и в съответствие с нейното вътрешно законодателство.
в) Права и задължения на молещата Страна:
i. Молещата Страна използва тези данни
единствено за целите, обозначени в това
Споразумение и съобразно които тези данни
са били предоставени.
ii. По искане на Страната, която е предоставила данните, Страната, за която са
предназначени данните, предоставя информация за тяхното използване и за резултатите,
постигнати въз основа на тези данни.
г) Страните осигуряват необходимите технически и организационни мерки за защита
на обменяните данни срещу случайна загуба,
случайно или незаконно унищожаване, неоторизиран достъп, изменение, разпространение,
унищожаване или заличаване.
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на Социалистическа република Виетнам за
взаимна защита и обмен на класифицирана
информация в сила от 18 юли 2012 г.
Член 15
Разходи
(1) Компетентните органи на замолената
Страна поемат всички обикновени разходи,
освен ако не е уговорено друго между точките
за контакт.
(2) Компетентните органи на молещата
Страна поемат всички разходи за път и престой на представителите си, освен ако не е
уговорено друго.
Член 16
Решаване на спорове
Спорове, възникнали във връзка с тълкуването, прилагането или изпълнението на това
Споразумение, се уреждат чрез преговори
между контактните точки.
Член 17
Отношение към други споразумения
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Страните, произтичащи от
други международни договори и споразумения,
по които те са страни.

Член 13
Технически обмен
Страните взаимно си предоставят информация относно нови технически мерки, свързани
с разследване и разкриване на престъпления,
и за защита на информацията.

Член 18
Заключителни разпоредби
(1) Това Споразумение влиза в сила от
датата на получаване на последното писмено
уведомление, с което Страните се уведомяват
взаимно по дипломатически път за изпълнението на вътрешноправните процедури за
влизането му в сила.
(2) Изменения на това Споразумение се
извършват по взаимно съгласие на Страните
и представляват неразделна част от него.
Измененията влизат в сила от датата на подписването им.
(3) Това Споразумение се сключва за период
от пет години и автоматично се продължава с
нови пет години, освен ако една от Страните
писмено уведоми другата за намерението си
да го прекрати 6 месеца предварително. Прекратяването не засяга проект или програма
за сътрудничество, изпълнявани в рамките
на това Споразумение.
Съставено в два оригинални екземпляра в
София на 5.06.2015 г., всеки от които на български, виетнамски и английски език, като
всички текстове са еднакво автентични. В
случай на различия в тълкуването предимство
има текстът на английски език.

Член 14
Обмен на класифицирана информация
Ст раните обмен ят к ласифицирана информация в съответствие с разпоредбите
на Споразумението между правителството
на Република България и правителството

За правителството на
За правителството на
Република България: Социалистическа репуб
Красимир Ципов,
лика Виетнам:
заместник-министър
Ле Куи Вьонг,
на вътрешните работи заместник-министър на
обществената сигурност
8321

Член 12
Сътрудничество в областта на обучението
Страните си сътрудничат в обучението на
служители на другата Страна за развитието на
техните професионални и технически умения
за целите на предотвратяването, борбата със
и разследването на престъпления, както и за
придобиването на ръководни и управленски
умения.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Правителството на Република България и Правителството на Обединените арабски емирства за икономическо и техническо
сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 1063 от 15 декември
2016 г. на Министерския съвет. В сила от
17 септември 2017 г.)
Преамбюл
Правителството на Република България
и Правителството на Обединените арабски
емирства (оттук нататък наричани „Договарящите се страни“);
Потвърждавайки желанието си да развиват,
укрепват и диверсифицират икономическото
и техническото сътрудничество между двете
страни на базата на равенство, реципрочност
и взаимна изгода;
Убедени, че това Споразумение ще улесни
използването на множество форми на икономическо и техническо сътрудничество между
двете страни и ще допринесе за развитието
и засилването на техните взаимни икономически отношения;
Признавайки, че членството на Република
България в ЕС и членството на Обединените
арабски емирства в Съвета за сътрудничество
на страните от Персийския залив (ССПЗ) предоставят основа и възможност за по-нататъшно
разширяване на двустранните икономически
отношения,
се съгласиха, както следва:
Член (1)
Цел и обхват на Споразумението
1. Договарящите се страни ще се стремят
да развият и укрепнат двустранното икономическо и техническо сътрудничество в съответствие с приложимите закони и подзаконови
актове в двете страни.
2. Сътрудничеството между Договарящите се страни ще включва, наред с другото,
следните области:
а) търговия със стоки и услуги;
б) инвестиции;
в) финансов и банков сектор;
г) индустрия, включително металургия,
преработваща индустрия, машиностроене,
фармацевтична индустрия;
д) селско стопанство, включително зърно
производство; животновъдство; хранителновкусова промишленост, и вземане под наем
на земеделска земя;
е) енергетика, вк лючително енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници;
ж) наука, технологии и иновации;
з) инфраструктура, строителство и недвижими имоти;
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и) информационни технологии, телекомуникации и развитие на информационно
общество;
й) транспорт и логистика;
к) околна среда;
л) туризъм;
м) образование и развитие на човешките
ресурси;
н) здравни услуги.
3. Договарящите се страни може да решат
да си сътрудничат в други области, вземайки
предвид приоритетите на икономическите
политики на двете страни.
Член (2)
Задължения на Договарящите се страни
1. Договарящите се страни ще:
а) предприемат всички необходими мерки
за развитие и укрепване на икономическото
и техническото сътрудничество между своите
правителствени институции, бизнес общности,
регионални и местни власти;
б) предприемат всички необходими мерки
за улесняване обмена на информация за икономическата ситуация, както и за приложими
закони и подзаконови актове, икономически
програми и проекти, бизнес дейности и друга
информация от взаимен интерес;
в) идентифицират проблеми и пречки, които
възпрепятстват двустранното икономическо
сътрудничество, и предлагат мерки за справяне с тези проблеми и пречки.
2. За осъществяването на икономическото
и техническото сътрудничество по това Споразумение Договарящите се страни ще насърчават съответните специализирани власти и
бизнес общности да проучват възможностите
за осъществяване на проекти в различни
области на икономическото и техническото
сътрудничество.
3. Всяка от Договарящите се страни, действаща в съответствие с приложимите закони
и подзаконови актове и международните задължения и ангажименти на своята страна,
ще насърчава инвестициите и ще предоставя
стимули на инвеститори от другата Договаряща се страна.
4. Договарящите се страни ще:
а) полагат усилия да създадат благоприятен
инвестиционен климат;
б) насърчават участието на своите бизнес
общности в международни панаири и изложения, както и оказват съдействие за организирането на събития за бизнес представителите
на своите страни, като семинари, конференции
и симпозиуми;
в) подкрепят и насърчават обмена на посещения на бизнес делегации;
г) насърчават засиления принос на малките
и средните предприятия (МСП) за двустранните икономически отношения чрез изследване
и подкрепа на прилагането на съвместни
програми и проекти, включващи МСП от
двете страни.
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5. Договарящите се страни в рамките на
приложимите закони и подзаконови актове
на своите страни ще предоставят всички възможни средства за трансбордиране, реекспорт
и временно складиране на стоки.
6. Договарящите се страни ще полагат
усилия за насърчаване на съвместно сътрудничество в трети страни, регионално сътрудничество и сътрудничество на международно
ниво по икономически въпроси от взаимен
интерес.
Член (3)
Метод и валута на плащания
По отношение метода на плащане и валутата, използвани за трансакции, сключени
меж ду физическ и и юридическ и лица от
държавите на Договарящите се страни, в рамките на това Споразумение, Договарящите се
страни ще насърчават използването на всеки
международен метод за плащане и свободно
конвертируемите валути, които са широко
използвани за извършване на плащания по
международни трансакции и разменяни на
основните международни обменни пазари, и
договорени между засегнатите Договарящи
се страни.
Член (4)
Създаване на Смесена икономическа комисия
1. С оглед осигуряване прилагането на
това Споразумение ще бъде създадена Смесена икономическа комисия (оттук нататък
наричана „Комисията“), състояща се от представители на Договарящите се страни и бизнес общности от двете държави. Комисията
ще бъде съпредседателствана от министъра
на икономиката на Република България и
министъра на икономиката на Обединените
арабски емирства.
2. Комисията ще заседава последователно
в двете страни, когато е необходимо. Датата,
мястото, дневният ред и други подробности
за сесиите на Комисията ще се договарят от
Договарящите се страни.
3. Комисията може да изготви свои правила
за работни процедури.
4. Комисията ще разглежда, наред с другото, следното:
а) проследяване прилагането на това Споразумение;
б) оценяване и правене на предложения с
цел прилагане разпоредбите на това Споразумение и специфични споразумения, произтичащи от него;
в) насърчаване сътрудничеството в областите, предвидени в това Споразумение, или
всяка друга област, договорена от Договарящите се страни за разширяване, укрепване и
диверсифициране на тяхното сътрудничество;
г) изработване на препоръки с цел премахване на пречки, които могат да възникнат
при изпълнението на договор или проект,
създадени в съответствие с това Споразумение;
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д) предлагане сключването на специфични
споразумения на база това Споразумение в
областите на сътрудничество, посочени горе,
и други специални проекти, договорени между
Договарящите се страни, ако това се счита
за необходимо; и
е) създаване на постоянни или временни
комитети или работни групи и даването на
ясен мандат на всяка от тях, ако това се счита
за необходимо.
Член (5)
Регионални и международни споразумения
1. Това Споразумение се прилага, без да се
засягат правата и задълженията, произтичащи
от международни договори на Договарящите
се страни, както и от тяхното членство в международни организации. Това Споразумение
ще се прилага, без да се засягат задълженията,
произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз и членството
на Обединените арабски емирства в Съвета
за сътрудничество на страните от Персийския
залив (ССПЗ).
2. Нищо в това Споразумение няма да се
тълкува като задължаване на Договарящата
се страна да предостави на другата Договаряща се страна настояща или бъдеща изгода от
някакъв вид третиране, преференция или привилегия, която е в резултат на съществуващо
или бъдещо международно споразумение, на
което някоя от държавите на Договарящите
се страни е или може да стане член.
Член (6)
Уреждане на спорове
Всеки спор, произтичащ от тълкуването
или прилагането на това Споразумение, ще
се реши по взаимно съгласие чрез консултации в рамките на Комисията или ако тези
консултации не успеят да уредят спора, по
дипломатически канали между Договарящите
се страни.
Член (7)
Изменения
Това Споразумение може да бъде изменено
с взаимно писмено съгласие на Договарящите
се страни. Измененията ще бъдат направени
под формата на отделни Протоколи, които ще
влязат в сила в съответствие с член 8, параграф 1 от това Споразумение и ще съставляват
неразделна част от това Споразумение.
Член (8)
Влизане в сила, продължителност и прекратяване
1. Всяка от Договарящите се страни ще
уведоми другата Договаряща се страна в
писмен вид по дипломатически канали за
приключването на вътрешните процедури,
необходими за влизането в сила на това
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Споразумение. Споразумението ще влезе в
сила на датата на получаване на последната
нотификация.
2. Това Споразумение ще бъде валидно за
период пет (5) години и ще се поднови автоматично за следващ (5-) петгодишен период.
Всяка от Договарящите се страни може да
прекрати това Споразумение по всяко време,
при условие че уведоми другата Договаряща
се страна в писмен вид, по дипломатически
канали, за намерението си да прекрати това
Споразумение поне шест (6) месеца преди
планираната дата на прекратяване.
3. Прекратяването на това Споразумение
няма да засегне валидността или продължителността на които и да са специфични
споразумения, проекти, ангажименти или
дейности по това Споразумение до завършването на такива специфични споразумения,
проекти, ангажименти или дейности, освен
ако не е договорено друго между Договарящите се страни.
В у верение на т ова дол у подписани т е,
надлежно упълномощени за това от своите
правителства, подписаха това Споразумение.
Подписано в София на 12 октомври 2016 г.
в два оригинални екземпляра на български,
арабски и английски език, като всички текстове са еднакво автентични. При различия
в тълкуването предимство има английският
текст.
За Правителството на За Правителството на ОбеРепублика България: динените арабски емирства:
Божидар Лукарски,
Султан бин Саед
министър на иконоАл-Мансури,
миката
министър на икономиката
8387

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 565
от 26 октомври 2017 г.

за изменение и допълнение на Общите изиск
вания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.;
изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г., бр. 19
и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2012 г.,
бр. 4 от 2014 г. и бр. 54 от 2016 г.)
На основание чл. 73, ал. 1, изр. второ от
Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 5 ал. 1 се изменя, както следва:
„(1) Във връзка с разпоредбата на чл. 38,
ал. 1 от Закона за електронните съобщения
(ЗЕС) предприятията, уведомили комисията
за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения, са длъжни да
предоставят на комисията годишен отчет за
дейността по предоставяне на електронни
съобщителни мрежи и/или услуги през пред
ходната година. Предприятията предоставят
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годишния отчет в срок до 1 март ежегодно.
Предприятията изготвят годишния отчет по
образец на формуляр, утвърден от комисията,
и го предоставят на комисията по един от
следните три начина:
1. чрез електронния портал на комисията;
или
2. на хартиен носител и по електронна
поща, посочена от комисията в образеца по
чл. 5, ал. 2; или
3. на електронен носител.“
§ 2. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят, както следва:
„Чл. 15. (1) Предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, прилагат:
1. по отношение на радиосъоръженията и
крайните електронни съобщителни устройства – българските стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти, публикувани в официалния бюлетин на Българския
институт за стандартизация, съответстващи
на публикуваните в „Официален вестник“ на
Европейския съюз;
2. за осигуряване на оперативна съвместимост на електронните съобщителни услуги и за повишаване свободата на избор на
потребителите на електронни съобщителни
усл у ги – препоръчаните от Европейската
комисия стандарти и/или стандартизационни
документи, включени в списък, публикуван в
„Официален вестник“ на Европейския съюз.
(2) Когато няма публикувани стандарти и/
или стандартизационни документи по ал. 1,
т. 2, се прилагат стандарти и/или стандартизационни документи на европейските стандартизационни организации (Европейския институт
за стандартизаци я в да лекосъобщени ята,
Европейския комитет за стандартизация и
Европейския комитет за стандартизация в
областта на електротехниката).
(3) Когато няма публикувани стандарти
и/и л и с та н дар т иза ц ион н и док у мен т и по
ал. 1, т. 2 и ал. 2, се прилагат международни
стандарти или препоръки на Международния
съюз по далекосъобщенията, Европейската
конференция по пощи и далекосъобщения,
Международната организация по стандартизация и Международната електротехническа
комисия.“
2. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 3. В чл. 24, ал. 1 се заличават думите „и
крайните далекосъобщителни устройства (ДВ,
бр. 79 от 2002 г.)“, „(ДВ, бр. 32 от 2007 г.)“ и
„(ДВ, бр. 62 от 2001 г.)“.
§ 4. Член 43 се изменя, както следва:
1. В ал. 2 накрая се добавя следното: „Задълженията по предходните изречения не се
прилагат при преносимост на номера. В тези
случаи в индивидуалния договор се посочва,
че същият влиза в сила в деня на успешното
пренасяне на номера в мрежата на съответния
доставчик.“
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2. В ал. 4 думата „редът“ се заменя с „реда“.
§ 5. В чл. 47, ал. 2 след думите „кратко текстово съобщение (SMS)“ точката се заличава,
добавят се запетая и следният текст: „което да
може да бъде съхранено на телефонния апарат
на абоната. В случай че мобилната телефонна
услуга на абоната не включва възможност за
получаване на кратки текстови съобщения,
предприятията уведомяват абоната по реда
на ал. 1, т. 1 или 2.“
§ 6. В чл. 48а, ал. 1 се добавя следното
изречение: „В слу чай че мобилната телефонна услуга на абоната не вк лючва възможност за полу чаване на кратки текстови
с ъ о б щ е н и я , п р ед п р и я т и я т а у в е д о м я в а т
абоната за изменението по реда на чл. 47,
ал. 1, т. 1 или 2.“
§ 7. Създава се нов чл. 48б със следното
съдържание:
„Чл. 48б. (1) При отпадане на телевизионна
програма от списъка по чл. 231, ал. 1 ЗЕС
предприятието уведомява абоната 30 дни
преди отпадането на програмата.
(2) В случай че не разполага с информация
за отпадането на програмата в срока по ал. 1,
предприятието уведомява абоната за отпадането на програмата в срок до 30 дни след
получаването или узнаването на съответната
информация.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 предприятието
уведомява абоната по някой от начините в
чл. 47, ал. 1 или чрез кратко текстово съобщение на телевизионния екран, или чрез сервизен
канал, или по друг технически възможен начин,
който гарантира, че съответната информация
ще достигне до знанието на абоната.“
§ 8. В чл. 49 ал. 6 се изменя, както следва:
„(6) Когато тази парична граница или граница по отношение на обем изглежда, че ще
бъде превишена, предприятията по ал. 1 и 2
прекратяват предоставянето и таксуването на
услугите за пренос на данни и изпращат до
абоната съобщение, което да може да бъде
съхранено на мобилното устройство на абоната, с което го уведомяват за прекратеното
предоставяне на услугата и за причината. В
съобщението се посочва процедурата, която
трябва да се следва, ако абонатът желае подновяване на предоставянето на тези услуги,
и разноските, свързани с всяка използвана
единица данни. Предоставянето и таксуването на услугите за пренос на данни за този
абонат се прекратяват от предприятието,
докато абонатът не поиска подновяване на
предоставянето на тези услуги.“
§ 9. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ал. 3 – 10“ се заменят
с „ал. 3 – 8“.
2. В ал. 4 се включват следните нови две
изречения: „Изключение от изискването за
визуализация, навигация и мащабиране по
конкретен адрес е допустимо само в случай
че съответният доставчик на електронната карта, който ползва предприятието, не
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предлага такава възможност за конкретния
адрес. При избора на конкретен доставчик
предприятията отчитат в максимална степен
необходимостта на крайните потребители от
подробна, подходяща и сравнима информация
за електронните карти.“
§ 10. Член 52 се изменя, както следва:
1. Създават се нови ал. 1 и 2 със следното
съдържание:
„(1) Когато абонатът не е упражнил изрично
правото си по чл. 260, ал. 1 ЗЕС, предприятията, предлагащи обществени телефонни
услуги, включват в индивидуалния договор
информация за избрания от абоната начин
за получаване на детайлизирани сметки по
чл. 260, ал. 2 ЗЕС.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез
електронни съобщителни мрежи извън тези
по чл. 260 ЗЕС, включват в индивидуалния
договор информация за избрания от абоната
начин за получаване на писмена информация
по чл. 260а, ал. 1 ЗЕС.“
2. Предишната ал. 1 става ал. 3.
3. Предишната ал. 2 става ал. 4 и в нея след
израза „Извън случаите по“ „ал. 1“ се заменя
с „ал. 3“, а в т. 1 и 2 и на двете места след
думите „260а, ал. 1“ се добавя „от“.
4. Предишната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 4“.
5. Предишната ал. 4 става ал. 6 и в нея след
думите „260а, ал. 1“ се добавя „от“, думите
„ал. 3“ се заменят с „ал. 5“, а думите „ал. 1“
се заменят с „ал. 3“.
§ 11. Създава се нов чл. 53 със следното
съдържание:
„Чл. 53. В случаите по чл. 260, ал. 4 ЗЕС
предприятията предоставят детайлизираната
справка в едномесечен срок от датата, на
която е поискана, а в случай че услугата е
платена – в едномесечен срок от заплащането
за същата. В случай че е заявен абонамент
за детайлизирани справки, предприятията
предоставят същите заедно с документите по
чл. 260, ал. 2 ЗЕС.“
§ 12. Предишният чл. 53 става чл. 54.
§ 13. Създава се чл. 55 със следното съдържание:
„Чл. 55. В случаите по чл. 261, ал. 1 и 2 ЗЕС
предприятието, което изпраща съобщението
за целите на директния маркетинг и реклама,
гарантира, че същото може да бъде съхранено
на телефонния апарат на абоната.“
Заключителна разпоредба
§ 14. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, т. 1 – 3, § 4, т. 1, § 5, § 6,
§ 7, § 8, § 9, § 10 и § 13, които влизат в сила
три месеца след обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
Председател:
Веселин Божков
8422

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-719
от 5 септември 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с наш вх. № 08-00-312 от 3.05.2017 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 8 на протокол № 66 от
27.07.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32
от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от
20.06.2016 г., Заповед РД-09-531 от 27.07.2017 г. и
Заповед РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект: „Раннохристиянска базилика“, разположена в землището на
с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград, с класификация на единична археологичес
ка недвижима културна ценност (ЕАНКЦ) и с
категория „местно значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на археологическата
недвижима културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на АНКЦ се
определя от полигон, определен от 5 точки (от 1
до 5) с координати (Координатна система 1970 г.):
№	 Y (m)	 X (m)
1. 	 8485759.24 	 4486511.36
2.
8485767.41 	 4486466.04
3.
8485719.51
4486461.40
4.
8485712.51 	 4486495.04
5.
8485732.60
4486505.51,
в които попадат части от имоти с номера 001006,
001007 и 001011 от землището на с. Микрево с
ЕКАТТЕ 49686, община Струмяни, област Благоевград.
Обща площ – 2,028 дка.
1.1.1.2. Граници на археологическата недвижима културна ценност:
Съвпадат с границите на определения полигон.
1.1.1.3. Териториален обхват на охранителната
зона на археологическата недвижима културна
ценност:
Не се определя охранителна зона на АНКЦ.
1.1.2. Предписания за опазване на археологическата недвижима културна ценност:
Определя се като територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни
ценности и структури. Забранява се обработката
на земята.
Забраняват се всякакви строителни дейности
с изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана с експонирането на недвижимата археологическа културна ценност или за осигуряване на
достъп и обслужване на посетителите – защитни

покрития, навеси, информационни табла, художествено и функционално осветление, пътеки.
Всички работи, свързани със социализацията
на АНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт,
се извършват задължително под ръководството
на археолог като спасителни археологически
проучвания при условията на чл. 161 ЗКН. Проектната документация за цитираните дейности
задължително се съгласува с Министерството
на културата на основание чл. 83 и по реда на
чл. 84 ЗКН.
Забранява се засаждането на нова дървесна
растителност и трайни насаждения с дълбока
коренова система, както и използването на територията за пасище.
Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства и изграждането на
ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и
площадки. Забранява се изграждането на антени,
ретранслатори и съоръжения, свързани с тях.
Забранява се обособяването на сметища и
изграждането на депа за преработка и съхранение
на какъвто и да е вид отпадъци.
Забранява се бивакуването и паленето на
огньове.
На територията на археологическата ценност се
прилагат дейностите и мероприятията, предвидени
в действащия ЛУП от 2010 г. на ДГС – Струмяни.
Работите, свързани с нарушаване на земния пласт,
се извършват задължително в присъствието на
археолог. Когато при провеждане на археологически проучвания се налага почистване на терена
от дървесна и храстова растителност, се изисква
съгласуване с ДГС – Струмяни.
Спазване на режимите, определени в Заповед
№ РД-748 от 24.10.2008 г. на министъра на околната
среда и водите (ДВ, бр. 97 от 2008 г.).
Територията на АНКЦ да се обозначи на
терена с трайни знаци.
2. Да бъде демонтиран и преместен извън
територията на АНКЦ металният кръст пред
апсидата.
3. Определените граници и предписания за
опазване на територията на археологическата
недвижима културна ценност да бъдат отразени в
КВС на землището на с. Микрево, община Струмяни, съгласно изискванията на чл. 79, ал. 5 ЗКН.
4. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
5. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, предписанията за опазване и картният материал, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

8292

За министър:
Ам. Гешева
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ЗАПОВЕД № РД-09-720
от 5 септември 2017 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65,
ал. 1, т. 3 от Закона за културното наследство
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН
с наш вх. № 33-00-205 от 3.05.2017 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 4 на протокол № 66 от
27.07.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32
от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от
20.06.2016 г., Заповед РД-09-531 от 27.07.2017 г. и
Заповед РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра
на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Средновековна крепост „Малкото кале“, с. Воден, община
Болярово, област Ямбол, с класификация на
археологическа единична недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на археологическата
недвижима културна ценност:
Териториалният обхват на АНКЦ включва
полигон, определен от 7 точки (Ж, З, И, К, Л,
М, Н) с координати:
т. Ж – X=4591720.402
Y=9539879.255
т. З 	– 	X=4591761.453
Y=9539908.062
т. И 	– 	X=4591738.038
Y=9539981.610
т. К 	– 	X=4591730.538
Y=9540005.167
т. Л 	– 	X=4591705.190
Y=9540038.991
т. М 	– 	X=4591639.671
Y=9539993.014
т. Н 	– 	X=4591684.430
Y=9539929.943
Обща площ – 9,788 дка.
1.1.1.1. Граници на археологическата недвижима културна ценност:
Съвпадат с границите/контура на определения
полигон.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на археологическата недвижима културна
ценност:
Не се определя охранителна зона на АНКЦ.
1.1.2.1. Предписания за опазване на археологическата недвижима културна ценност:
Определя се като територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни
ценности и структури. Забранява се обработката
на земята.
Забраняват се всякакви строителни дейности
с изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана с експонирането на недвижимите археологически културни ценности или за осигуряване
на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, беседки, информационни
табла, художествено и функционално осветление,
погледни площадки, пътеки.
Всички работи, свързани със социализацията
на АНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт,
се извършват задължително под ръководството
на археолог като спасителни археологически
проучвания при условията на чл. 161 ЗКН. Проектната документация за цитираните дейности
се съгласува с Министерството на културата на
основание чл. 83 и по реда на чл. 84 ЗКН.
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Забранява се засаждането на нова дървесна
растителност и трайни насаждения с дълбока
коренова система, както и използването на територията за пасище.
Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства и изграждането на
ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и
площадки.
Забранява се обособяването на сметища и
изграждането на депа за преработка и съхранение
на какъвто и да е вид отпадъци.
Забранява се бивакуването и паленето на
огньове.
Територията на АНКЦ да се обозначи на
терена с трайни знаци.
2. Определените граници и предписания за
опазване на територията на археологическата
недвижима културна ценност да бъдат отразени
в КВС на землището на с. Воден съгласно изиск
ванията на чл. 79, ал. 5 ЗКН.
3. Предложение на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № РД-9К-89 от
14.10.2016 г. на МК:
– територията на АНКЦ да бъде обособена
като самостоятелен имот в КВС на с. Воден,
община Болярово, със съответните ограничения,
свързани с опазването на средновековната крепост;
– да бъде проведена процедура по отстраняване на явна фактическа грешка, като имот
с № 100.1 от землището на с. Воден с ЕКАТТЕ
11658 бъде освободен от ограниченията, свързани
с начина му на трайно ползване „За археологически обект“.
4. РПУ – Болярово, да установи ефективно
периодично наблюдение на територията на археологическата недвижима културна ценност с
оглед предотвратяване на бъдещи иманярски
посегателства.
5. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
6. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, предписанията за опазване и картният материал, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

8293

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-09-721
от 5 септември 2017 г.
На основание чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за
културното наследство (ЗКН) и чл. 18, ал. 3
от Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за реда за
идентифициране, дек лариране, предоставяне
на статут и за определяне на категорията на
недвижимите културни ценности, за достъпа и
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подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни
ценности, предложение на директора на НИНКН
с наш вх. № 08-00-312 от 3.05.2017 г., становище
на Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 ЗКН, отразено в т. 7 на протокол № 66 от
27.07.2017 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от
24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г.,
Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г. и Заповед
№ РД-09-359 от 26.06.2017 г. на министъра на
културата, нареждам:
1. Декларирам обект „Праисторическо селище“
в местността „Масовец“ в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград,
с предварителна класификация на единична
археологическа недвижима културна ценност и
с предварителна категория „местно значение“.
1.1. Определям режимите за опазване на
недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на археологическата
недвижима културна ценност:
1.1.1.1. Териториа лни ят обх ват на А НК Ц
вк лючва поземлени имоти с номера 132005,
132006, 132007, 132008, 132009, 132010 и 132011 по
КВС на землището на с. Илинденци с ЕКАТТЕ
32665, община Струмяни, област Благоевград.
1.1.1.2. Териториален обхват на охранителната
зона на археологическата недвижима културна
ценност:
Не се определя охранителна зона на АНКЦ.
1.1.2. Предписания за опазване на археологическата недвижима културна ценност:
Определя се като територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими културни
ценности и структури.
Забранява се всякакъв вид селскостопанска
обработка на земята. Забранява се засаждането на
нова дървесна растителност, трайни насаждения с
дълбока коренова система, както и използването
на територията за пасище.
Забраняват се всякакви строителни дейности
с изключение на изграждане на инфраструктура,
свързана с експонирането на археологическата
недвижима културна ценност или за осигуряване
на достъп и обслужване на посетителите – защитни покрития, навеси, информационни табла, художествено и функционално осветление,
пътеки.
Всички работи, свързани със социализацията
на АНКЦ, нарушаващи целостта на земния пласт,
се извършват задължително под ръководството
на археолог като спасителни археологически
проучвания при условията на чл. 161 ЗКН. Проектната документация за цитираните дейности
задължително се съгласува с Министерството
на културата на основание чл. 83 и по реда на
чл. 84 ЗКН.
Забранява се изграждането на ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и площадки.
Забранява се обособяването на сметища и
изграждането на депа за преработка и съхранение
на какъвто и да е вид отпадъци.
Забранява се бивакуването и паленето на
огньове.
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Територията на АНКЦ да се обозначи на
терена с трайни знаци.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълният опис на границите на обекта по
т. 1, предписанията за опазване и картният материал, приложение към настоящата заповед, се
съхраняват в Националния документален архив
на Националния институт за недвижимо културно наследство. Достъпът до тях се осъществява
чрез регистъра по чл. 68 ЗКН към Националния
институт за недвижимо културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

8294

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-09-722
от 5 септември 2017 г.
На основание чл. 58, ал. 1 и 3 от Закона за
културното наследство (ЗКН), предложение на
директора на НИНКН с наш вх. № 33-00-205
от 12.07.2017 г., становище на Специализирания
експертен съвет по чл. 64, ал. 2 ЗКН, отразено
в т. 9 на протокол № 66 от 27.07.2017 г., назначен
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09531 от 27.07.2017 г. и Заповед № РД-09-359 от
26.06.2017 г. на министъра на културата, нареждам:
1. Отказвам да декларирам обект „Художествена галерия – Сграда на „Дружеството на плов
дивските художници“ в Пловдив, ул. Гладстон
№ 32, със следните мотиви:
Художествената галерия е пример от периода
на 70-те години на ХХ век на спешно изпълнена
поръчка за строителство на сграда за културни
функции. Резултатът е сграда с компактен обем,
изградена по типов способ със сглобяема монтажна стоманена конструкция и с традиционно
за функцията интериорно решение.
Въз основа на резултатите от изучаването
не се установиха признаци за идентификация
на изследвания обект като недвижима културна
ценност.
2. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
3. Пълното описание на обекта и видовата му
принадлежност се съхраняват в Националния
документален архив на Националния институт
за недвижимо културно наследство. Достъпът
до тях се осъществява чрез регистъра по чл. 68
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд.

8295

За министър:
Ам. Гешева
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-427
от 27 октомври 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. 315, ал. 3 ЗПУО и 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
началника на Регионалното управление на образованието – Сливен, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради липса на ученици през учебната 2017/2018 г. и невъзможност институцията
да изпълнява дейността си по предназначение
като социално-педагогически интернат съгласно
чл. 44, ал. 9 ЗПУО закривам Социално-педагогически интернат „Христо Ботев“ – с. Драгоданово,
община Сливен, област Сливен, със седалище и
официален адрес: ул. Велко Петрунов № 1.
1. Учениците от Социално-педагогически
и н т ернат „Хрис т о Бо т ев“ – с. Дра г ода ново,
общ ина Сливен, област Сливен, са настанени
в Социално-педагогически интернат „Христо
Ботев“ – с. Варненци, община Тутракан, област
Силистра.
2. Задължителната документация на Социално-педагогически интернат „Христо Ботев“ –
с. Драгоданово, община Сливен, област Сливен,
да се съхранява в Основно училище „Св. Климент Охридски“ – с. Блатец, община Сливен,
област Сливен.
3. Имуществото на Социално-педагогически
интернат „Христо Ботев“ – с. Драгоданово, община Сливен, област Сливен, е държавна собственост
и се предоставя за управление на Регионалното
управление на образованието – Сливен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

8366

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-428
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431
от 26.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката за изготвяне на експертни становища
с предложения за вписване, промени, отписване
и заличаване на частни детски градини и училища в Регистъра на институциите в предучилищното и училищното образование, закривам
Частна целодневна детска градина „Вълшебен
свят“ – София, открита със Заповед № РД-14-70 от
15.06.2012 г. (ДВ, бр. 49 от 2012 г.) на министъра на
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образованието, младежта и науката по искане на
„Уелски образователен център“ – ЕООД, София,
представлявано от Константин Николов Бобчев.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на Частна целодневна
детска градина „Вълшебен свят“ – София, и да
определи място за съхраняването є.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8367

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-429
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
детска градина „Морско конче“ – Варна, открита
със Заповед № РД-14-23 от 5.03.2007 г., изм. със
Заповед № РД-14-176 от 14.06.2007 г., изм. със Заповед № РД-14-09 от 11.02.2008 г. от министъра на
образованието и науката, изм. със Заповед № РД14-87 от 4.10.2011 г., изм. със Заповед № РД-14-23
от 27.03.2013 г. от министъра на образованието,
младежта и науката, изм. със Заповед № РД-14-77
от 9.10.2015 г. (ДВ, бр. 82 от 2015 г.) от министъра
на образованието и науката, по искане на „Детски
център АВС“ – ЕООД, Варна, представлявано от
Анита Димитрова Христова-Иванова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – Варна, да изиска задължителната документация на Частна детска градина
„Морско конче“ – Варна, и да определи място
за съхраняването є.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8368

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-430
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
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връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частно
начално училище „Артстел“ – София, открито
със Заповед № РД-14-132 от 22.07.2004 г., изменена със Заповед № РД-14-50 от 21.04.2007 г. на
министъра на образованието и науката, по искане на „Международна детска фондация Стелетой“ – София, представлявана от Лидия Димова
Цанева-Иванова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление
по образованието – София-град, да изиска задължителната документация на училището, да
определи място за съхраняването є, както и да
определи училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частно начално училище
„Артстел“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8369

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-431
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частно
основно училище „Пейо К. Яворов“ – София,
открито със Заповед № РД-14-129 от 1.07.2002 г.
на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № РД 14-12 от 15.03.2010 г.
(ДВ, бр. 28 от 2010 г.) на министъра на образованието, младежта и науката, по искане на ЕТ
„Текст – Саша Радева“ – София, представляван
от Саша Илиева Радева.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление по
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и да определи
училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частно основно училище „Пейо К.
Яворов“ – София.

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

8370

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-432
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частно
основно училище „Дъга“ – Банкя, открито със
Заповед № РД-14-53 от 10.06.1999 г., изменена със
Заповед № РД-14-57 от 21.04.2003 г. на министъра
на образованието и науката, по искане на ЕТ
„Дъга – Джуниър“ – София, представляван от
Силвия Димитрова Георгиева.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление по
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и да определи
училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частно основно училище „Дъга“ – Банкя.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8371

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-433
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частно
основно училище с ранно чуждоезиково обучение „Дойче шуле“ – София, открито със Заповед
№ РД-14-26 от 20.05.1997 г. на министъра на образованието, науката и технологиите по искане
на ЕТ „Алста“ – Станка Кирилова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
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заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление по
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и да определи
училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частно основно училище с ранно
чуждоезиково обучение „Дойче шуле“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8372

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-434
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частно основно училище „Иван Вазов“ – София, открито
със Заповед № РД-14-61 от 29.04.2003 г., изменена
със Заповед № РД-14-69 от 8.05.2006 г., изменена
със Заповед № РД-14-19 от 19.02.2007 г. на министъра на образованието и науката, по искане на
„Кремена“ – ЕООД – София, представлявано от
Кремена Николаева Пенкова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление
по образованието – София-град, да изиска задължителната документация на училището, да
определи място за съхраняването є, както и да
определи училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частно основно училище
„Иван Вазов“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8373

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-435
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и

ВЕСТНИК
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заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна прогимназия „Траяна“ – Стара Загора, открита със
Заповед № РД-14-71 от 15.06.2012 г. (ДВ, бр. 49 от
2012 г.) на министъра на образованието, младежта
и науката по искане на Златка Христова Дянкова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – Стара Загора, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и училище, към
което да бъдат пренасочени учениците на Частна
прогимназия „Траяна“ – Стара Загора.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8374

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-436
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
профилирана гимназия „Траяна“ – Стара Загора,
открита със Заповед № РД-14-21 от 30.04.2002 г.,
изм. със Заповед № РД 14-203 от 2.06.2008 г. на
министъра на образованието и науката, по искане
на Златка Христова Дянкова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – Стара Загора, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и училище, към
което да бъдат пренасочени учениците на Частна
профилирана гимназия „Траяна“ – Стара Загора.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8375

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-437
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
английска езикова гимназия – с. Глоджево, област Русе, открита със Заповед № РД-14-135 от
3.12.1997 г. на министъра на образованието и науката, по искане на Благотворителна фондация за
развитие на ислямската култура, представлявана
от проф. д-р Недим Генджев.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – Русе, да изиска задължителната
документация на училището, да определи място за
съхраняването є, както и училище, към което да
бъдат пренасочени учениците на Частна английска езикова гимназия – с. Глоджево, област Русе.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8376

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-438
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна профилирана гимназия „Иком интелект“ – Плевен,
открита със Заповед № РД-14-114 от 15.07.2003 г.
на министъра на образованието и науката по
искане на „Българо-американски информационно-консултантски комплекс по икономика и
мениджмънт – Иком-интелект“ – Плевен, представляван от Софка Петкова Младенова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на образованието – Плевен, да изиска задължителната
документация на училището, да определи място
за съхраняването є, както и училище, към което
да бъдат пренасочени учениците на Частна профилирана гимназия „Иком интелект“ – Плевен.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8377

Министър:
Кр. Вълчев

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-439
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
профилирана гимназия с изучаване на английски език „Софийска езикова гимназия“ – София,
открита със Заповед № РД-14-42 от 26.05.1998 г.
на министъра на образованието и науката по искане на „Асоциация за свободно и демократично
образование“ – ООД, представлявано от Иван
Цветанов Костов и Христо Милков Младенов.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и училище, към
което да бъдат пренасочени учениците на Частна
профилирана гимназия с изучаване на английски
език „Софийска езикова гимназия“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8378

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-440
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
профилирана гимназия „Пейо Яворов“ – София,
открита със Заповед № РД 14-63 от 13.06.1996 г.
на министъра на образованието, науката и технологиите, изменена със Заповед № РД 14-118
от 27.06.2002 г. на министъра на образованието
и науката, по искане на Саша Илиева Радева.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление по
образованието – София-град, да изиска задължи-
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телната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и да определи
училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частна профилирана гимназия „Пейо
Яворов“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8379

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-441
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
профилирана гимназия „Дойче шуле“ – София,
открита със Заповед № РД-14-119 от 27.06.2002 г. на
министъра на образованието и науката по искане
на ЕТ „Алста – Станка Кирилова“, представляван
от Станка Кирилова Стоянова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление по
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и да определи
училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частна профилирана гимназия „Дойче
шуле“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8380

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-442
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното и
училищното образование, закривам Частна професионална гимназия по икономика „Финансист“ –  
Благоевград, открита със Заповед № РД-14-121
от 19.07.2005 г. на министъра на образованието
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и науката по искане на Сдружение „Център за
образование и менид ж мънт“ – Благоевг рад,
представлявано от Валентин Якимов Китанов.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието –  Благоевград, да изиска задължителната документация на училището, да определи място за съхраняването є, както и училище,
към което да бъдат пренасочени учениците на
Частна професионална гимназия по икономика
„Финансист“ – Благоевград.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8381

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-443
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
професионална гимназия по туризъм „Свети
Мина“ –  София, открита със Заповед № РД-1478 от 15.07.1994 г., изм. със Заповед № РД-14-16
от 12.02.1996 г. на министъра на образованието,
науката и технологиите, изм. със Заповед № РД14-18 от 7.07.1997 г., изм. със Заповед № РД-14-63
от 28.06.1999 г., изм. със Заповед № РД-14-124 от
21.07.2004 г. на министъра на образованието и
науката, по искане на Минка Георгиева Цветкова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – София-град, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и училище, към
което да бъдат пренасочени учениците на Частна професионална гимназия по туризъм „Свети
Мина“ – София.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8382

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-444
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във връзка
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с протокол от 13.10.2017 г. на експертна комисия,
назначена със Заповед № РД-09-2431 от 26.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката за изготвяне на експертни становища с предложения
за вписване, промени, отписване и заличаване на
частни детски градини и училища в Регистъра на
институциите в предучилищното и училищното
образование, закривам Частна професионална
гимназия „Бизнес и банково дело“ – Пловдив,
открита със Заповед № РД-14-16 от 21.03.1994 г.,
изм. със Заповед № РД-14-74 от 3.07.1998 г. на
министъра на образованието и науката, по искане
на „ФАК“ – ЕООД – Пловдив, представлявано от
Фанка Александрова Истаткова.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление на
образованието – Пловдив, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и училище, към
което да бъдат пренасочени учениците на Частна професионална гимназия „Бизнес и банково
дело“ – Пловдив.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8383

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-445
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
професионална гимназия по предприемачество и
нови технологии „Полет“ – с. Бараково, открита
със Заповед № РД-14-77 от 31.05.2006 г. на министъра на образованието и науката, по искане на
Сдружение с нестопанска цел с дейност в частна
полза „Полет“ – с. Бараково, представлявано от
Диляна Петрова Тумбева.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление
по образованието – Благоевград, да изиска задължителната документация на училището, да
определи място за съхраняването є, както и да
определи училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частна професионална гимназия по предприемачество и нови технологии
„Полет“ – с. Бараково.
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Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8384

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-446
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във връзка
с протокол от 13.10.2017 г. на експертна комисия,
назначена със Заповед № РД-09-2431 от 26.05.2017 г.
на министъра на образованието и науката за изготвяне на експертни становища с предложения
за вписване, промени, отписване и заличаване на
частни детски градини и училища в Регистъра на
институциите в предучилищното и училищното
образование, закривам Частна професионална
гимназия по икономика и търговия – Пловдив,
открита със Заповед № РД-14-57 от 8.06.1998 г.,
изменена със Заповед № РД-14-78 от 5.06.2003 г.
на министъра на образованието и науката, по
искане на Величка Василева Барокчиева.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление по
образованието – Пловдив, да изиска задължителната документация на училището, да определи
място за съхраняването є, както и да определи
училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частна професионална гимназия по
икономика и търговия – Пловдив.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8385

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-447
от 30 октомври 2017 г.
На основание § 16, ал. 10 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование във
връзка с протокол от 13.10.2017 г. на експертна
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2431 от
26.05.2017 г. на министъра на образованието и
науката за изготвяне на експертни становища с
предложения за вписване, промени, отписване и
заличаване на частни детски градини и училища
в Регистъра на институциите в предучилищното
и училищното образование, закривам Частна
професионална гимназия по мениджмънт – Велико Търново, открита със Заповед № РД-14-48
от 9.05.1996 г. на министъра на образованието,
науката и технологиите, по искане на Пенко
Петров Пенков.
Мотиви: Не е подадено заявление в законоустановения срок по § 16, ал. 2 от преходните и
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заключителните разпоредби на Закона за пред
училищното и училищното образование.
Началникът на Регионалното управление по
образованието – Велико Търново, да изиска задължителната документация на училището, да
определи място за съхраняването є, както и да
определи училище, към което да бъдат пренасочени учениците на Частна професионална гимназия
по мениджмънт – Велико Търново.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

8386

Министър:
Кр. Вълчев

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-95
от 2 ноември 2017 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на добра транспортна връзка по път І-9 в направление
курорт Слънчев бряг – Бургас, повишаване на качеството на обслужване и допълнително изложени
фактически мотиви, описани в обяснителните
записки към парцеларния план, на основание § 124
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 и 4 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) (в редакцията им
преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 ЗУТ (в редакцията им преди изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.); заявление на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с вх. № АУ-13-3 от 24.02.2017 г.
и писмо с вх. № АУ-13-3(5) от 9.10.2017 г.; писмо
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) с изх. № АУ-10-31 от
17.07.2012 г. за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП); съобщаване за ПУП – ПП
(ДВ, бр. 79 от 2012 г.); писмо изх. рег. № 94С-414-1
от 26.08.2013 г. с приложен акт от 19.11.2012 г. и
заявление за постъпили възражения от Община
Поморие; протокол от 9.10.2013 г. от проведени
обществени обсъждания в Община Поморие;
Решение № 343 от 4.10.2012 г. от протокол № 15
от 4.10.2012 г. на Общинския съвет – гр. Поморие,
за съгласуване на парцеларния план; писмо № 6600-62(2) от 19.10.2012 г. на областния управител
на област Бургас; Решение № 2-2 от 19.02.2016 г.
по оценка на въздействието върху околната среда
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ); Решение № 60 от 29.02.2016 г. на МОСВ
за допуснато предварително изпълнение; писма
изх. № ОВОС-45 от 12.08.2016 г., изх. № 12-00-680
от 8.08.2017 г. и изх. № 12-00-680 от 17.08.2017 г.
на МОСВ; Решение № КЗЗ-25 от 24.08.2016 г. на
Комисията за земеделските земи за промяна
предназначението на земеделски земи за незе-
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меделски нужди и утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране на обекти в земеделски
земи; писмо на заместник-министъра на земеделието и храните изх. № АО-779 от 25.10.2016 г. за
влязло в сила решение; писмо рег. индекс ИАГ2736 от 10.02.2017 г. на Изпълнителната агенция
по горите; становище рег. индекс АСД-09-21 от
20.02.2017 г. на Държавното ловно стопанство
„Несебър“; становище изх. № 33-НН-341 от
25.10.2013 г. на Министерството на културата;
становище рег. № ПТ-508 от 24.10.2012 г. на ОУ
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас; писмо рег. № ПР-2238, екз. 2 от
10.10.2016 г. на Регионалната дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Бургас;
писмо рег. № ДС-60289, екз. № 1 от 13.11.2012 г.
на М и н ис т ерс т во т о на вът реш н и т е рабо т и
(МВР) – дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“; становище рег. № 04-10-14
от 28.03.2017 г. на Министерството на отбраната;
здравно заключение изх. № 53-07-320 от 2.10.2012 г.
на Регионалната здравна инспекция – Бургас;
писмо изх. № ЦУ-ПМО-5665(4) от 26.10.2016 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
съгласувателно писмо от 14.11.2012 г. на „EВН
България Електроразпределение“ – АД; писмо
изх. № 12-00-49(1) от 18.10.2016 г. на Басейнова
дирекция „Черноморски район“; съгласувателно
писмо изх. № 89 от 14.03.2017 г. от „Напоителни
системи“ – ЕАД, клон Бургас; писмо изх. № 6771-1
от 31.10.2012 г. на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас; писмо изх. № ОМ-Е2001-220
от 26.01.2017 г. на „Овергаз Мрежи“ – АД; писмо
изх. № ЖИ-9121 от 15.03.2017 г. на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
съгласувателно становище рег.индекс 12-00-124 от
13.03.2017 г. на „Българска телекомуникационна
компания“ – А Д; съгласувателно писмо изх.
№ 402 от 19.11.2012 г. на „Скат ТВ“ – ООД; писмо
изх. № 8234 от 3.11.2016 г. на „Мобилтел“ – ЕАД,
София; писмо изх. № ТІ-41693 от 26.10.2016 г. на
„Теленор България“ – ЕАД; удостоверение № 2572698 от 1.09.2017 г. за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Поморие, ЕКАТТЕ 57491, община
Поморие, на Службата по геодезия, картография и кадастър; протоколи № УТНЕ-01-02-06 от
15.03.2017 г. и № УТНЕ-01-02-26 от 23.10.2017 г. от
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ
за разглеждане на проекта и постъпилите по
него възражения; Решение № 302 от 20.04.2012 г.
на Министерския съвет на Република България,
с което обектът е определен за национален и с
национално значение, и Заповед № РД-02-15-64
от 7.07.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект:
Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход
на гр. Поморие от км 217+000 до  км 222+849,41
на територията на гр. Поморие, община Поморие,
област Бургас, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи на
обжалване пред Административния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

8475

За министър:
В. Йовев

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-11-1073
от 30 октомври 2017 г.
На основание чл. 21г, т. 7 и чл. 10а, ал. 13 от
Закона за пътищата във връзка с чл. 11, ал. 2,
т. 8 от Правилника за структурата, дейността
и организацията на работа в Агенция „Пътна
инфраструктура“ одобрявам графичното оформление на различните групи и видове винетни
стикери за 2018 г.

8305

Председател на Управителния съвет:
Д. Атанасов

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-18-492
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кестеново, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8328

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-493
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Звездица, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8329

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

С Т Р. 3 3   

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-490
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Могилец, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-494
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Зелена морава, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8326

8330

ЗАПОВЕД № РД-18-491
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горно Козарево, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-495
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Долно Новково, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8327

8331

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

ЗАПОВЕД № РД-18-496
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Горно Новково, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-500
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Златополе, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8332

ЗАПОВЕД № РД-18-497
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стара река, община „Тунджа“, област Ямбол.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8333

Изпълнителен директор:
М. Киров

8336

ЗАПОВЕД № РД-18-501
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Здравец, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8337

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-498
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Търхово, община Севлиево, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-502
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Воден, община Димитровград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8334

8338

ЗАПОВЕД № РД-18-499
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Върбица, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-503
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Великан, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8335

8339

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-504
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Брод, община Димитровград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8340

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-18-508
от 13 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Летовник, община Момчилград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8344
ЗАПОВЕД № РД-18-505
от 12 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Странско, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8341

Изпълнителен директор:
М. Киров

8342

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-509
от 13 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Богородица, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8345

ЗАПОВЕД № РД-18-506
от 13 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Яворово, община Стара Загора,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

С Т Р. 3 5   

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-510
от 13 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Баскалци, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8346

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-507
от 13 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Гургулица, община Момчилград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-511
от 13 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Волно, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8343

8347

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-512
от 13 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Вишлене, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8348

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

БРОЙ 90

ЗАПОВЕД № РД-18-516
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горски извор, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8352

ЗАПОВЕД № РД-18-513
от 13 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Боровичене, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8349

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-517
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Каснаково, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8353

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-514
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Бодрово, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-518
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Меричлери, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8350

8354

ЗАПОВЕД № РД-18-515
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бряст, община Димитровград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-519
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Райново, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8351

8355

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-520
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Светлина, община Димитровград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8356

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-521
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Малоградец, община Антоново, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8357

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7   

ЗАПОВЕД № РД-18-524
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Великденче, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8360
ЗАПОВЕД № РД-18-525
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Беломорци, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8361

ЗАПОВЕД № РД-18-522
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Камбурово, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-526
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мишевско, община Джебел, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8358

8362

ЗАПОВЕД № РД-18-523
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Долна Хубавка, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-527
от 19 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Врабча, община Трън, област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8359

8363

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-528
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Беласица, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8364

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

БРОЙ 90

ЗАПОВЕД № РД-18-532
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Ново Кономлади, община Петрич, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8391

ЗАПОВЕД № РД-18-529
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кулата, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8388

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-533
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Воденичарово, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8392

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-530
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Кърналово, община Петрич, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-534
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Калитиново, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8389

8393

ЗАПОВЕД № РД-18-531
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Михнево, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-535
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Християново, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8390

8394

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-536
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Веренци, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8395

Изпълнителен директор:
М. Киров

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9   

ЗАПОВЕД № РД-18-540
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Паничино, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8399

ЗАПОВЕД № РД-18-537
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Горско село, община Омуртаг,
област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-541
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Птичево, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8396

8400

ЗАПОВЕД № РД-18-538
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Козма Презвитер, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-542
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Пъдарино, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8397

8401

ЗАПОВЕД № РД-18-539
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Панайот Хитово, община Омуртаг, област
Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-543
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Първан, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8398

8402

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

ЗАПОВЕД № РД-18-544
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Царевци, община Омуртаг, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-548
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Камена, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8403

8407

ЗАПОВЕД № РД-18-545
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област
Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-549
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одоб
рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Кромидово, община Петрич,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8404

ЗАПОВЕД № РД-18-546
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Зойчене, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8405

Изпълнителен директор:
М. Киров

8408

ЗАПОВЕД № РД-18-550
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Марино поле, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8409

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-547
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Кавракирово, община Петрич,
област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-551
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Старчево, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

8406

8410
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ЗАПОВЕД № РД-18-552
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8411
ЗАПОВЕД № РД-18-553
от 20 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Яворница, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8412
ЗАПОВЕД № РД-18-554
от 24 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рупите, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8413
ЗАПОВЕД № РД-18-555
от 24 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8414
ЗАПОВЕД № РД-18-556
от 24 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Яково, община Петрич, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8415

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-557
от 24 октомври 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Момин сбор, община Велико Търново, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
8416

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 621
от 28 септември 2017 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-1483/22.03.2016 г. от
Дарио Стоев – управител на „Инфраструктурно
строителство“ – ЕООД, с искане за разрешаване
изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) в обхват: м. Манастирски ливади-запад,
кв. 29, УПИ IV-1480, 1481, ПИ с идентификатор
68134.1932.2253, район „Витоша“.
Към заявлението са приложени следните документи: мотивирано предложение; комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР; нотариален акт № 99,
том II, peг. № 9487, дело № 237 от 27.12.2013 г. за
1/2 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.1932.2253,
идентичен с УПИ IV-1480, 1481, ПИ 68134.1932.2256,
68134.1932.2255, 68134.1932.2254, 68134.1932.2257;
нотариален акт № 100, том II, peг. № 9488, дело
№ 238 от 27.12.2013 г. за 1/6 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.1932.2253, идентичен с УПИ IV-1480,
1481; нотариален акт № 101, том II, peг. № 9489,
дело № 239 от 27.12.2013 г. за 1/2 ид.ч. от ПИ с
идентификатори 68134.1932.2256, 68134.1932.2255,
68134.1932.2254, 68134.1932.2257; нотариален акт
№ 102, том II, peг. № 9490, дело № 240 от 27.12.2013 г.
за 1/6 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.1932.2253,
идентичен с УПИ IV-1480, 1481; нотариален акт
№ 195, том I, peг. № 7490, дело № 157 от 25.10.2013 г.
за 1/6 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.1932.1480
и 68134.1932.1481; нотариален акт № 198, том I,
peг. № 7583, дело № 159 от 28.10.2013 г.; скици от
СГКК – София, за поземлени имоти с идентификатори 68134.1932.2253, 68134.1932.2254, 68134.1932.2255,
68134.1932.2256 и 68134.1932.2257.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1483-[1]/
17.11.2016 г. от „Топ селект билд“ – ЕООД, е
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внесено ново мотивирано предложение. Приложени са: у чредителен акт на „Топ селект
билд“ – ЕООД, съгласно който в капитала на
дружеството като част от непаричната вноска
фигурират поземлени имоти с идентификатори
68134.1932.2253, идентичен с УПИ IV-1480, 1481,
и 68134.1932.2254, 68134.1932.2255, 68134.1932.2256
и 68134.1932.2257; скица от СГКК – София, № 15533813 от 1.11.2016 г. за поземлен имот с идентификатор 68134.1932.2253 (стар идентификатор:
68134.1932.1480, 68134.1932.1481; номер по предходен
план: 1480, 1481, кв. 29, парцел IV).
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1483-[2]/
20.01.2017 г. от „Топ селект билд“ – ЕООД, е представена декларация, че улица по о.т. 93а – о.т. 93в
ще се изгради за тяхна сметка и ще бъде дарена
безвъзмездно на Столична община.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1483-[3]/1.02.2017 г.
е поискано становище от кмета на район „Витоша“ относно новопредвидената улица.
С писмо № РВТ17-ГР00 -27-[1]/10.02.2017 г.
(вх. № САГ16-ГР00-1483-[4]/13.02.2017 г. на НАГ)
кметът на район „Витоша“ уведомява, че мотивираното предложение за ИПРЗ е разгледано на
РЕСУТ и районната администрация не възразява
за създаването на нова улица по о.т. 93а – о.т. 93в.
Изготвянето на проекта е разрешено със
Заповед № РА50-106 от 22.02.2017 г. на главния
архитект на СО.
За повед та е изп рат ена до ра йон „Ви т о ша“ и до заявителя с писмо изх. № САГ16ГР00-1483-[5]/27.02.2017 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1483-[6]/
9.05.2017 г. от „Топ селект билд“ – ЕООД, е
внесен проект за ИПРЗ с обяснителна записка
и извадка от действащ ПУП. Приложени са:
изходни данни от „Софийска вода“ – А Д, по
вх. № ТУ-1535/13.04.2017 г. и съгласуван проект;
топографски план; схема, доказваща възможността за прилагане на чл. 27, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1483-[7]/18.05.2017 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ на заинтересованите лица.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1483-[8]/
26.05.2017 г. са внесени допълнително: съгласуван
проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 2.05.2017 г.; „Топлофикация София“ – ЕАД, с
№ СГ-655/16.05.2017 г.; декларация за липса на съществуваща дървесна растителност по смисъла на
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от Дирекция „Зелена
система“ – СО, с № СЕК17-ТД26-731/17.05.2017 г.
и контролно заснемане.
С писмо изх. № РВТ17-ВК08-892/2/28.06.2017 г.
(вх. № САГ16-ГР00-1483-[9]/28.06.2017 г. в НАГ) на
главния архитект на район „Витоша“ проектът е
върнат след проведена процедура по съобщаване
без постъпили възражения.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1483-[10]/
28.06.2017 г. е внесено съгласуване със „Софийска
вода“ – АД, с изходни данни и комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-54/4.07.2017 г., т. 6.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ИПРЗ е
направено от заинтересованото лице по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – „Топ селект
билд“ – ЕООД, като собственик на ПИ с идентификатор 68134.1932.2253, идентичен с УПИ IV-1480,
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1481, и ПИ с идентификатори 68134.1932.2254,
68134.1932.2255, 68134.1932.2256 и 68134.1932.2257,
кв. 29, м. Манастирски ливади-запад, район „Витоша“ – предмет на плана, което се установява от
представените документи за собственост, скици
от СГКК – София, и комбинирана скица.
Действащият подробен устройствен план е одоб
рен със Заповед № РД-09-50-66 от 10.02.1999 г. на
главния архитект на София, потвърдена с Решение
№ 85 по протокол № 56 от 6.08.2003 г. на СОС.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена
със Заповед № КД-14-22-1915 от 18.12.2013 г. на
началника на СГКК – София.
С проекта за ИПР се изменят границите на
УПИ IV-1480, 1481 с прокарване на нова улица по
о.т. 93а –  о.т. 93б до о.т. 93в, свързваща ул. Борис
Димовски със задънена улица от о.т. 92 до о.т. 93.
Прокарването на нова улица води до изменение
на уличната регулация на ул. Борис Димовски
между о.т. 101б до о.т. 93в (нова) и задънена улица от о.т. 92 до о.т. 93, както и североизточната
граница на УПИ XIII – „За тп“. Границите на
УПИ V-1571, 1633 не се изменят. Прокарването на
нова улица по о.т. 93а – о.т. 93б до о.т. 93в води
до промяна границите на кв. 29 и до създаване
на нов кв. 29а. Създава се нов УПИ I-2253 – „За
ОО, ЖС и ПГ“, в нов кв. 29а.
За одобряване на проекта за ИПР е налице
основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ.
ИПР води до необходимостта от ИПЗ. С проекта
за ИПЗ в нов УПИ I-2253 – „За ОО, ЖС и ПГ“,
в нов кв. 29а се предвижда високоетажна сграда,
свободностояща с преход в етажността: м/г+4,
с макс. Нкк=15 м за жилищната част; м/г+1 с
макс. Нкк=7,5 м и м/г+6 с макс. Нкк=20 м за
нежилищната част, като се съобразява показателят
за минимална озеленена площ на устройствена
зона „Жс“ – 35 %, в която попада имотът, а
плътността и интензивността на застрояване не
се ограничават на основание чл. 27, ал. 3 ЗУТ.
Застрояването е съобразено с нормите на
чл. 31, ал. 1 ЗУТ в частта на ниското застрояване
и чл. 31, ал. 2 в частта на средното и високото
застрояване и чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с ИПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
За одобряване проекта за ИПЗ е налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
разрешено е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на заинтересованите лица, разгледан
е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на Столична община
имотът попада в „Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване“ (Жс), в която
конкретното предназначение „За ОО, ЖС и ПГ“
е допустимо съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 3.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
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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.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното геодезическо заснемане и декларация за липса на дървесна
растителност, заверена от Дирекция „Зелена
система“ – СО. Представено е становище на
РИОСВ – София, относно липсата на необходимост от изготвяне на ЕО и ОС на плана.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР се предвижда изграждане на улица
през имот  – частна собственост, което по закон
налага отчуждаване на същия, поради което на
основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС
компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 27, ал. 3, чл. 31, ал. 1
и 2, чл. 32, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр.
2, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 3 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-54/4.07.2017 г., т. 3, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на УПИ IV-1480, 1481 и УПИ XIII – „За
т.п.“, от кв. 29 за създаване на нови УПИ XIII – „За
т.п.“, от кв. 29 (нов) и УПИ І-2253 – „За ОО, жс
и пг“, от кв. 29а (нов); изменение на плана за
улична регулация на улици: от о.т. 101б до о.т. 103
между кв. 29 и 36 и задънена улица от о.т. 92
до о.т. 93 от кв. 29 за създаване на нова улица
от о.т. 93а до о.т. 93в между нови квартали 29 и
29а, м. Манастирски ливади-запад, по зелените
и кафявите линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана
за застрояване на м. Манастирски ливади-запад с предвиждане на ново застрояване в нов
УПИ І-2253 – „За ОО, жс и пг“, в кв. 29а (нов)
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на СО – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание
чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на СО.
Председател:
Е. Герджиков
8486
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ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 400
от 25 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ (план за регулация и
застрояване) за УПИ ІХ-132 в кв. 16 по плана на
с. Раклиново. УПИ ІХ-132 в кв. 16 се заличава.
Местоположението на улицата, разделяща кв. 16 и
20, след промяната преминава между поземлени
имоти 132 и 100. За имот № 132 се отрежда нов
УПИ VІІ-132 в кв. 20. УПИ Х и VІІІ-100 в кв. 16
променят границите си, като след промяната граничат с новата улица между кв. 16 и 20. УПИ Х
и VІІІ-100 в кв. 16 запазват предназначението си.
Новообразуваният УПИ VІІ-132 в кв. 20 е с предназначение „За жилищни нужди“. Застрояването
в УПИ VІІ-132 е свободностоящо с височина до
10 м. Показателите на застрояване в новообразувания УПИ VІІ-132 са: Кинт. < 1,2; плътност
< 60 %; мин. озеленяване > 40 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересуваните
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Енчев
8520

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 358
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Брацигово, реши:
Одобрява проект за изменение на ПРЗ (план
за регулация и застрояване) за част от кв. 94, 95
и 96 по плана на гр. Брацигово, с което се заличават кв. 94Н и 95Н, улица с о.т. 316-316а-314а се
премахва, за част от улица от о.т. 32а до о.т. 48а
и улица от о.т. 316а до о.т. 48в се обособяват пешеходни алеи. Проектират се нови улици-тупик
от о.т. 48-48а-48б-48в с ширина 8 м, о.т. 50а-50б с
ширина 8 м и о.т. 34а-34б с ширина 6 м. В кв. 94
за сметка на старите се проектират 20 нови УПИ:
ХV-180, ХVI-180, ХVII-180, ХVIII-1954, ХIX-180,
ХX-1954, ХXVI-1954, ХXVII-1954, ХXVIII-1954,
ХXIX-180, ХXX-1954, ХXXIII-1954, ХXXIV-1954,
ХXXV-180, ХXXVI-180, ХXXVII-180, ХXXVIII-180,
ХXXIX-180, ХL-180, ХLI – озеленяване. В кв. 95
за сметка на старите се проектират 4 нови УПИ:
VIII-1348, XV-180, XVI-180, XVII-180. В кв. 96 за
сметка на старите се проектират 6 нови УПИ:
VIII-180, IX-180, X-180 – търговия и услуги, XI-180,
XII-180, XIII-180 – озеленяване, и да се допълнят
с новите кадастрални номера: УПИ I-165, II-166,
III-167, IV-168. За трите квартала се ситуира ниско
етажно свободно застрояване с височина до 10 м,
Пзастр. ≤ 60 %, Позел. ≥ 40 %, по означенията
и корекциите върху приложената скица-проект.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Брацигово пред Административния
съд – Пазарджик, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Н. Казакова
8288
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 854
от 26 октомври 2017 г.

РЕШЕНИЕ № 554
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с
чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКВПП) Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация
та – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот: Урегулиран поземлен
имот (УПИ) V – „За производствена и складова
дейност“, в кв. 73 с обща площ 1186 кв. м по
подробния устройствен план на с. Бузовград,
община Казанлък, одобрен с Решение № 452
от 2006 г. на ОбС – гр. Казанлък. Граници на
имота: североизток – регулационна граница и
канал; югоизток – УПИ VI; югозапад – улица,
и северозапад – УПИ IV.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
и Решение № 113 по протокол № 10 на ЕСУТ на
Община Велико Търново от проведено заседание
на 3.10.2017 г. Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на транспортната техническа инфраструктура – трасе на
обект и съоръжения към него, разположен върху
повърхността на земята за обект: Мост при км
12+400 над р. Янтра на общински път GAB 2110/
път ІІІ-303, Керека – Шемшево – Велико Търново/ (между с. Шемшево и гр. Велико Търново),
включващ части от имоти, както следва:
– поземлен имот № 0.126 по КВС на землището на с. Шемшево, община Велико Търново,
НТП – нива, ІІІ категория, м. Воденицата – частна собственост (119,40 кв. м);
– поземлен имот № 0.138 по КВС на землището на с. Шемшево, община Велико Търново,
НТП – нива, ІІІ категория, м. Воденицата – частна собственост (372,50 кв. м);
– поземлен имот № 0.509 по КВС на землището на с. Шемшево, община Велико Търново,
НТП – нива, ІІІ категория, м. Двата моста – частна собственост (232,30 кв. м);
– поземлен имот № 0.510 по КВС на землището на с. Шемшево, община Велико Търново,
НТП – нива, ІІІ категория, м. Двата моста – частна собственост (138,40 кв. м);
– поземлен имот № 0.511 по КВС на землището на с. Шемшево, община Велико Търново,
НТП – нива, ІІІ категория, м. Двата моста – частна собственост (217,30 кв. м);
– поземлен имот № 0.512 по КВС на землището на с. Шемшево, община Велико Търново,
НТП – нива, ІІІ категория, м. Двата моста – частна собственост (6,90 кв. м);
– поземлен имот № 0.148 по КВС на землището на с. Шемшево, община Велико Търново,
НТП – друга производствена база – частна собственост (116,20 кв. м);
– поземлен имот № 21.1 по КВС на землището на с. Шемшево, община Велико Търново,
Н Т П – полск и п ът – общ и нск а собс т венос т
(22,90 кв. м);
– поземлен имот № 21.2 по КВС на землището на с. Шемшево, община Велико Търново,
НТП – нива, VІ категория, м. Двата моста – частна собственост (16,80 кв. м).
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
8447

ВЕСТНИК
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 555
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с
чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКВПП) Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизацията – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I –
„За производствена и складова дейност“, в кв. 5 с
обща площ 2920 кв. м по подробния устройствен
план на с. Бузовград, община Казанлък, одобрен с
Решение № 452 от 2006 г. на ОбС – гр. Казанлък.
Върху имота има ограничения в ползването – съществуващи електропроводи. Граници на имота:
североизток, изток и запад – улици, юг – УПИ II.

8449

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 556
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с
чл. 5, ал. 2 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
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контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКВПП) Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизацията – публичен търг с явно наддаване, на общински нежилищен имот: Част от сграда с идентификатор
35167.504.637.3 с обща площ 807 кв. м, разположена
в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637 по
кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на
ИД на АГКК. Адрес: Казанлък, пл. Севтополис.
Частта от сградата включва следните само
стоятелни обекти:
1. Самостоятелен обект с идентификатор
35167.504.637.3.6 с РЗП 178 кв. м (проход със ЗП
106 кв. м, стълбищна клетка със ЗП 22 кв. м и
търговски обект със ЗП 50 кв. м) и прилежащи
части от общите части на сградата. Адрес: Казанлък, пл. Севтополис, ет. 1. Самостоятелният
обект се намира в сграда № 3, разположена в
поземлен имот с идентификатор 35167.504.637.
Предназначение на самостоятелния обект: друг
вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на
обекта – 2; при съседни обекти: ниво 1 – на етажа:
35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.2, 35167.504.637.3.1,
35167.504.637.3.4, под обекта: няма; над обекта: 35167.504.637.3.3, ниво 2 – на същия етаж:
35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над
обекта: 35167.504.637.3.7.
2. Самостоятелен обект с идентификатор
35167.504.637.3.7 със застроена площ 405 кв. м и
прилежащи части от общите части на сградата.
Адрес: Казанлък, пл. Севтополис, ет. 3. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена
в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637.
Предназначение на самостоятелния обект: друг
вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на
обекта – 1; при съседни обекти в сградата: на
същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.3,
35167.504.637.3.6, над обекта: 35167.504.637.3.8.
3. Самостоятелен обект с идентификатор
35167.504.637.3.8 със застроена площ 405 кв. м и
прилежащи части от общите части на сградата.
Адрес: Казанлък, пл. Севтополис, ет. 4. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена
в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637.
Предназначение на самостоятелния обект: друг
вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на
обекта – 1; при съседни обекти в сградата: на
същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7,
над обекта: 35167.504.637.3.9.
4. Самостоятелен обект с идентификатор
35167.504.637.3.9 със застроена площ 405 кв. м и
прилежащи части от общите части на сградата.
Адрес: Казанлък, пл. Севтополис, ет. 5. Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена
в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637.
Предназначение на самостоятелния обект: друг
вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на
обекта – 1; при  съседни обекти в сградата: на
същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8,
над обекта: няма.

8450

Председател:
Н. Златанов
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РЕШЕНИЕ № 563
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от
25.09.2003 г.) и свое Решение № 126 от 31.03.2016 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава анализите на правното състоя
ние на следните общински нежилищни имоти:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одоб
рени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД
на АГКК, с обща площ 201 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. –1, обект 1, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 35167.502.70, при граници на
обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата:
на етажа: 35167.502.70.1.2, под обекта: няма, над
обекта: 35167.502.70.1.6. Предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с РЗП
286,96 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 122,81 кв. м. Адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 1, обект 6, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.1.1, над
обекта: 35167.502.70.1.10. Предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с РЗП
163,71 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастр алните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
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35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 2, обект 10, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.6, над
обекта: 35167.502.70.1.22. Предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 3, обект 22, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.10, над
обекта: 35167.502.70.1.34. Предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 4, обект 34, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
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самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.22, над
обекта: няма. Предназначение: „За офис“, на едно
ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и включва
прилежащи части от общите части на сградата.
Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж. Поземленият имот, в който е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
II. Утвърждава актуализирани пазарни оценки от април 2017 г. на имотите по т. I, съгласно
които пазарните цени са определени в размер,
както следва:

№

Обект

Пазарна
оценка,
лв. без
ДДС

1. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.1

168 380

2. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.6

176 100

3. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

126 820

4. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

126 820

5. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.34

126 820

III. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
А. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одоб
рени със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД
на АГКК, с обща площ 201 кв. м. Адрес: Казанлък, ул. Чудомир № 6, ет. –1, обект 1, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 35167.502.70, при граници на
обекта: съседни самостоятелни обекти в сградата:
на етажа: 35167.502.70.1.2, под обекта: няма, над
обекта: 35167.502.70.1.6. Предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с РЗП
286,96 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
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трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Б. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 122,81 кв. м. Адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 1, обект 6, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.1.1, над
обекта: 35167.502.70.1.10. Предназначение: „За търговска дейност“, на едно ниво. Обектът е с РЗП
163,71 кв. м и включва прилежащи части от общите части на сградата. Сградата с идентификатор
35167.502.70.1 е в груб строеж. Поземленият имот,
в който е разположен самостоятелният обект, е
с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък,
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на
ИД на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
В. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 2, обект 10, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.6, над
обекта: 35167.502.70.1.22. Предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Г. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
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с обща площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 3, обект 22, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.10, над
обекта: 35167.502.70.1.34. Предназначение: „За
офис“, на едно ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м
и включва прилежащи части от общите части на
сградата. Сградата с идентификатор 35167.502.70.1
е в груб строеж. Поземленият имот, в който е
разположен самостоятелният обект, е с идентификатор 35167.502.70 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
Д. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 2015 г. на ИД на АГКК,
с обща площ 127,10 кв. м. Адрес: Казанлък, ул.
Чудомир № 6, ет. 4, обект 34, намиращ се в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.70, при граници на обекта: съседни
самостоятелни обекти в сградата: на етажа: няма
обект (коридор), под обекта: 35167.502.70.22, над
обекта: няма. Предназначение: „За офис“, на едно
ниво. Обектът е с РЗП 202,62 кв. м и включва
прилежащи части от общите части на сградата.
Сградата с идентификатор 35167.502.70.1 е в груб
строеж. Поземленият имот, в който е разположен самостоятелният обект, е с идентификатор
35167.502.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД
на АГКК, с площ 1797 кв. м. Адрес на обекта:
Казанлък, ул. Чудомир № 6. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на
трайно ползване: комплексно застрояване. Номер
по предходен план: квартал: 164, парцел VIII.
Съседи: 35167.502.8323, 35167.502.9103, 35167.502.69,
35167.502.3871, 35167.502.3872, 35167.502.3882,
35167.502.3883, 35167.502.3884, 35167.502.3879,
35167.502.3878.
1. Начална тръжна цена:

№

Обект

Начална
тръжна
цена, лв.
без ДДС

1. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.1

168 380

2. Самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 35167.502.70.1.6

176 100

3. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

126 820
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Обект

Начална
тръжна
цена, лв.
без ДДС

4. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

126 820

5. Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.34

126 820

Достигнатата цена, както и дължимият ДДС
се заплащат от спечелилия участник в левове
до деня на подписване на договора  за  продажба по сметка, посочена в проектодоговора към
тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски
от името и за сметка на кандидата за участие
в търга.
4. Получаване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък, срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани по
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на
търга (не се прилага за кандидати – физически
лица, които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търговете, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – от 10 до 17 ч. през
всички работни дни в срока за подаване на
предложения за участие.
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9. Търговете да се проведат на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в стая 22 с начални часове, както следва:
№

Обект

Час на
търга

1.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.1

9,30

2.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.6

10

3.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.10

10,30

4.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.22

11

5.

Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 35167.502.70.1.34

11,30

10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търговете да се проведат на
35-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ при същите условия.

8451

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 565
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите и свое Решение № 174 от
9.04.2012 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава актуализирана пазарна оценка от
септември 2017 г. на  общински нежилищен имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.76.1.6, с площ 430 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на
АГКК. Адрес: Казанлък, п.к. 6100, ул. Никола
Петков № 37-А, ет. 2, обект 6. Самостоятелният
обект е в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.76. Представлява
обект „Дискотека“ и включва: зала, складови и
санитарни помещения, коридор, открита тераса
и стълбище. Предназначение на самостоятелния
обект: за обществено хранене. Брой нива на
обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под обекта:
35167.502.76.1.1; над обекта: няма.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35167.502.76.1.6, с площ 430 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на
АГКК. Адрес: Казанлък, п.к. 6100, ул. Никола
Петков № 37-А, ет. 2, обект 6. Самостоятелният
обект е в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.502.76. Представлява
обект „Дискотека“ и включва: зала, складови и
санитарни помещения, коридор, открита тераса
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и стълбище. Предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене. Брой нива
на обекта: 1. Съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 35167.502.76.1.7; под
обекта: 35167.502.76.1.1; над обекта: няма, при
следните условия:
1. Начална тръжна цена – 200 450 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на договора за продажба по сметка BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 55 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF.
Върху цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
21 на Община Казанлък, срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130
84 2172 7344, код на вид плащане: 44 70 00 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане на срока за подаване на предложения
за участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено до
6 месеца преди датата на търга (не се прилага
за кандидати – физически лица, които нямат
качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
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9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в стая 22  в сградата на Община
Казанлък.
10. В случай на липса на кандидати на 21-вия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ при същите условия.
Председател:
Н. Златанов

8452

ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 312
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кубрат, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – трасе на подземна оптична
мрежа за електронни съобщения за нуждите на
ЕТ „Емил Стефанов – Дочев – 62“ на територията
на община Кубрат, минаващо през имоти в землището на с. Юпер с № 260.3, 0.330, 0.201, 0.103,
0.56; в землището на с. Звънарци с № 0.60, 0.51,
0.58, 0.115. Обща дължина на трасето – 4551 м.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административния
съд – Разград.

8276

Председател:
Х. Юмеров

РЕШЕНИЕ № 313
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кубрат, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – трасе на подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на ЕТ „Емил
Стефанов – Дочев – 62“ на територията на община
Кубрат, минаващо през имоти в землището на
с. Звънарци с № 0.98, 0.112, 0.89, 0.56, 0.60, 0.107;
в землището на с. Бисерци с № 0.201, 0.48. Обща
дължина на трасето – 3715 м.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административния
съд – Разград.

8277

Председател:
Х. Юмеров

РЕШЕНИЕ № 314
от 29 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кубрат, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – трасе на подземна оптична мрежа за
електронни съобщения за нуждите на ЕТ „Емил
Стефанов – Дочев – 62“ на територията на община
Кубрат, минаващо през имоти в землището на
с. Мъдрево с № 0.551, 0.86, 0.85, 0.76; в землището
на с. Севар с № 0.31, 0.10, 0.30. Обща дължина
на трасето – 3993 м.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административния
съд – Разград.
Председател:
Х. Юмеров
8278

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 118
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
1. Приема приватизационна оценка в размер
3 045 000 лв. и обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 41112.500.1999, с административен адрес на
имота – гр. Кюстендил, ул. Раковски № 46, целият
с площ 32 103 кв. м, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг обществен обект, комплекс,
стар идентификатор: няма; номер по предходен
план – кв. 26, парцел I – за жилищен и хотелски
комплекс със спортно-развлекателен център, при
съседи на поземления имот – поземлени имоти
с идентификатори: 41112.500.2000; 41112.500.1912;
41112.50 0.1997; 41112.50 0.1994; 41112.50 0.1993;
41112.500.1992 и 41112.500.1985 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил,
одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г.
на изп. директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, засягащо поземления имот – Заповед
№ КД-14-10-67 от 18.03.2010 г. на началника на
СГКК – Кюстендил, съгласно АЧОС № 2166 от
28.03.2011 г. и скица № 15-556134 от 18.12.2015 г. на
СГКК –  Кюстендил, ведно с построените в същия
имот: сграда 41112.500.1999.12 със ЗП – 54 кв. м,
бр. етажи – 1; предназначение: сграда със смесено предназначение; сграда 41112.500.1999.13 със
ЗП – 88 кв. м, бр. етажи – 1; предназначение:
постройка на допълващото застрояване и плувен
басейн, с изключение на: сграда 41112.500.1999.1
със ЗП – 82 кв. м, бр. етажи – 1; предназначение:
хангар, депо, гараж; сграда 41112.500.1999.2 със
ЗП – 23 кв. м, бр. етажи – 1; предназначение:
постройка на допълващото застрояване; сграда
41112.500.1999.3 със ЗП – 71 кв. м, бр. етажи – 1;
предназначение: хангар, депо, гараж; сграда
41112.500.1999.4 със ЗП – 222 кв. м, бр. етажи – 1;
предназначение: административна, делова сграда; сграда 41112.500.1999.5 със ЗП – 219 кв. м,
бр. етажи – 1; предназначение: административна, делова сграда; сграда 41112.500.1999.6 със
ЗП – 43 кв. м, бр. етажи – 1; предназначение:
постройка на допълващото застрояване; сграда
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41112.500.1999.7 със ЗП – 165 кв. м, бр. етажи – 2;
предназначение: хотел; сграда 41112.500.1999.8
със ЗП – 9 кв. м, бр. етажи – 1; предназначение:
постройка на допълващото застрояване; сграда
41112.500.1999.9 със ЗП  – 131 кв. м, бр. етажи – 2;
предназначение: административна, делова сграда; сграда 41112.500.1999.10 със ЗП – 548 кв. м,
бр. етажи – 3; предназначение: спортна сграда,
база; сграда 41112.500.1999.11 със ЗП – 269 кв. м,
бр. етажи – 1; предназначение: спортна сграда,
база; сграда 41112.500.1999.17 със ЗП – 13 кв. м,
бр. етажи – 1; предназначение: сграда за енерго
производство, 41112.500.1999.15 със ЗП – 95 кв. м,
бр. етажи – 1; предназначение: сграда за търговия.
2. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. 1 недвижим имот в размер
3 045 000 лв. и стъпка на наддаване – 50 000 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
304 500 лв. и краен срок за внасянето му – до 20-ия
ден от датата на обнародването на решението
в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова
сметка, посочена в тръжната документация.
4. Тръжна документация за участие в търга се
закупува в дирекция „Икономически дейности“
срещу документ за платена такса (цена в размер
100 лв.), внесена в касата на Община Кюстендил
или по сметка BG93 UNCR 7000 8420 3806 04,
код за вид плащане 447000, всеки работен ден до
17 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
5. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в срок до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
в деловодството на Община Кюстендил – административна сграда на Община Кюстендил,
Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 1.
6. Търгът да се проведе от 14 ч. на 21-вия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – пл.
Велбъжд № 1, ет. 2.
7. В случай на неявяване на кандидат обявява
нов търг за продажба на имота при същите условия на това решение, но със следните срокове:
– срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
– срок за внасяне на депозита за участие – до
41-вия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
– срок за подаване на предложения – до 17 ч.
на 41-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
– провеждане на търга – 14 ч. на 42-рия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждането на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в дирекция „Икономически дейности“.
9. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС; когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича
на следващия след него присъствен ден.
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10. Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта на договор като част от нея.
11. Определя състав на комисията за провеждане на търга, която се състои от председател,
членове и резервни членове.
12. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия да представи на кмета
на община Кюстендил протокола от търга.
13. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
14. Възлага на кмета на община Кюстендил  
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
Председател:
И. Андонов
8434

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 658
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, предвид решение
т. 3 от протокол № 4/15.03.2017 г. от заседание
на ОЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх.
№ 53-07-23/7.02.2017 г. от МЗ, РЗИ – Бургас, писма:
изх. № ПР-1203(1)/22.05.2016 г. от РИОСВ – Бургас,
изх. № 95-Е-232/26.05.2016 г. от „БТК“ – ЕАД, и
изх. № 18108889-1/22.08.2016 г. от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, и всички
останали документи по преписката Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Улична канализация“ за поземлен имот с идентификатор 51500.76.35 по кадастралната карта на
гр. Несебър, местност Кокалу.
Трасето на уличната канализация започва от съществуваща шахта до о.т. 44 в ПИ 51500.503.328 по
КК на гр. Несебър и продължава в ПИ 51500.79.16
до ПИ 51500.76.35 по КК на гр. Несебър, местност
Кокалу. Дължината на трасето е 227 м. Определен
е сервитут по 2 м от двете страни спрямо оста
на трасето на уличната канализация. Площта
на сервитута е 865 кв. м и попада изцяло в ПИ
51500.79.16 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
8453
РЕШЕНИЕ № 659
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, предвид решение
т. 17 от протокол № 3/30.03.2016 г. от заседание
на ОЕСУТ – Несебър, здравно заключение изх.
№ 53-07-33/17.02.2016 г. от МЗ, РЗИ – Бургас, писма: изх. № 304/24.01.2015 г. от РИОСВ – Бургас,
и изх. № 95-Е-1287/26.11.2015 г. от „БТК“ – ЕАД,
и заявление вх. № Н2-УТ-1367-001/29.11.2016 г.,
окомплектовано с декларация от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, и всички
останали документи по преписката Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1   

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Външно ел. захранване на жилищна сграда „Алфа“
в поземлен имот с идентификатор № 51500.85.3
по кадастралната карта на гр. Несебър, местност
Кокалу. Трасето на кабела започва от съществуващ
БКТП „Арт“ в ПИ 51500.84.45, преминава през
ПИ 51500.83.51 и ПИ 51500.85.13 и достига до ново
ТЕПО в ПИ 51500.85.3. Дължината на трасето е
126 м. Определен е сервитут 0,6 м от едната страна
и 1,5 м от другата страна спрямо оста на трасето на
кабела. Площта на сервитута на кабела е 257 кв. м,
като 160 кв. м попадат в ПИ 51500.83.51, 74 кв. м
попадат в ПИ 51500.83.13, 9 кв. м попадат в ПИ
51500.84.45 и 14 кв. м попадат в ПИ 51500.83.3 по
КК на гр. Несебър, местност Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
8454
РЕШЕНИЕ № 661
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, предвид решение т. 5 от
протокол № 4/15.03.2017 г. от заседание на ОЕСУТ –
Несебър, здравно зак лючение изх. № 53- 07119/12.06.2017 г. от МЗ, РЗИ – Бургас, и писма: изх.
№ ПД-1204(1)/23.06.2016 г. от РИОСВ – Бургас, изх.
№ ТД-188-1/16.02.2017 г. от „ВиК“ – ЕАД, Бургас,
и изх. № 95-Е-107/16.06.2017 г. от „БТК“ – ЕАД,
декларация от „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, и всички останали документи по
преписката Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на жилищен комплекс
„Посейдон“ – жилищни сгради за сезонно ползване с обслужващи помещения на партера и
басейни, подобект: „Кабели 20 kV“ за поземлен
имот с идентификатор 51500.82.56 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу. Трасето
на кабела 20 kV започва от БКТП „Хендек – 5“
в ПИ 51500.82.25, преминава през ПИ 51500.82.50
и достига до БКТП „Артур – 3“ и БКТП „Артур – 4“ в ПИ 51500.82.56 по КК на гр. Несебър,
м. Кокалу. Дължината на трасето е 251,61 м в ПИ
51500.82.50 – земеделска територия. Определен е
сервитут по 0,6 м от двете страни спрямо оста
на трасето на кабела. Площта на сервитута на
кабела е 279,71 кв. м и попада в ПИ 51500.82.50
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Р. Кулев
8455

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 628
от 5 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
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Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване
(ПУП – ПР и ПЗ) на част от квартали 555 и 557
по регулационния план на гр. Перник, кв. Караманица, като:
1. С план за регулация се прокарва нова
задънена улица с осови точки (ОТ) 90204 – ОТ
90210 – ОТ 90211 – ОТ 90212 – ОТ 90213 – ОТ
90214 – ОТ 90215 – ОТ 90216 – ОТ 90217 – ОТ
90218 – ОТ 90210 – ОТ 90220.
В квартал 555 се образува нов УПИ ХІІІ.
В квартал 557 се образуват нови УПИ VІІ, VІІІ,
ІХ, Х, ХІ и ХІV, отредени „За производствени,
складови и обслужващи дейности“, и УПИ ХІІ,
отреден „За озеленяване“.
Изменя се регулацията на УПИ V – „За производствени дейности“, при което се заличава
УПИ VІ – „За трафопост“, и се образува нов УПИ
VІ – „За трафопост“. Заличава се отреждането
„За картинг писта“.
2. С план за застрояване се определят зони
за свободно застрояване в УПИ V – „За производствени дейности“, УПИ VІІ – „За производствени, складови и обслужващи дейности“, УПИ
VІІІ – „За производствени, складови и обслужващи дейности“, ІХ – „За производствени, складови
и обслужващи дейности“, УПИ Х – „За производствени, складови и обслужващи дейности“, и
УПИ ХІ – „За производствени, складови и обслужващи дейности“, с показатели за средноетажно
застрояване и устройствена зона – предимно
производствена (Пп), и в УПИ ХІV – „За производствени, складови и обслужващи дейности“, се
определя зона за свободно застрояване с показатели за средноетажно застрояване и устройствена
зона – чисто производствена (Пч).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов
8279

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 296
от 4 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № ІІ, взето с протокол № 11 от 18.08.2017 г. на ОЕСУТ при Община
Садово Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе на
новопроектиран водопровод от съществуващия
РЕ-HD водопровод ∅ 90, минаващ по полски
път 000282 – публична общинска собственост,
до новообразуван УПИ 62.10, 62.12, стопанска
дейност – пункт за годишни технически прегледи, м. Пелина по КВС на землище гр. Садово,
община Садово, нанесено на проекта с точки 1
и 2 в червен цвят и определено с координати на
чупките.

ВЕСТНИК
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Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет –
гр. Садово, до Административния съд – Пловдив,
по реда на АПК.
Председател:
Ат. Телчаров
8284

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 883
от 17 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод
в поземлен имот 67338.8.59 за осигуряване на
захранване с питейна вода на ПИ 67338.48.13,
отреден „За база за селскостопанска техника“,
и засягащ поземлени имоти 67338.8.59 с НТП
„полски път“, 67338.48.36 с НТП „първостепенна
улица“, 67338.48.35 с НТП „дере“ и 67338.48.34 с
НТП „полски път“, всички в местност Сливенски
кър, з-ще гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.
Председател:
Д. Митев
8456

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 299
от 21 септември 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129 ЗУТ във връзка с постъпило
искане от кмета на община Сливо поле с вх.
№ СП-4718 от 5.09.2017 г. и Решение № 1 на ЕСУТ
при Община Сливо поле, взето с протокол № 8
от 5.09.2017 г., Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – план за регулация на кв.
90, гр. Сливо поле: УПИ І-1649 – „За трафопост“,
УПИ ІІ-1650 – „За детска площадка“, УПИ ІІІ648 – „За джамия“, и образуване на нов кв. 147,
УПИ І-1651 – „За озеленяване“, между ок 197 – ок
198, ок 197 – ок 197а (нова), ок 197а (нова) – ок
198, ок 198 – ок 199, ок 199 – ок 204.
Новообразуваните имоти са с площи: кв. 90:
І-1649 (за трафопост) – 124 к в. м, ІІ-1650 (за
детска площадка) – 1377 кв. м, ІІІ-648 (за джамия) – 4188 кв. м; кв. 147: І-1651 (за озеленяване) – 141 кв. м.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
За председател:
Кр. Симеонов
8465

БРОЙ 90
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ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 565
от 26 октомври 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и с
ал. 1, т. 1 ЗУТ и решение № 7 от протокол № 18
от 27.09.2017 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за улична регулация за частично
изменение на регулационен план, засягащ имоти с
идентификатори 70500.517.4141 и 70500.517.4140 – общинска собственост, парцели Х и ХІІ в кв. 67 по
плана на с. Старо село, община Троян, като се
прокарва нова улица с ОТ 56 – 318. Обособява се
нов строителен квартал 71 и нова осова точка 318.
Графичната част на проекта е неделима част
от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
Н. Тодоров
8464

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 724
от 28 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 23 ЗМСМА и представеното от кмета на
общината в Общинския съвет – гр. Червен бряг, с
вх. № 07-01-314 от 18.09.2017 г. предложение относно прекратяване на процедура по приватизация
на „Обществено хранене“ – ЕООД, Червен бряг,
стартирала чрез обнародване на Решение № 633
от 26.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Червен бряг (ДВ, бр. 63 от 2017 г.), Общинският
съвет – гр. Червен бряг, реши:
1. Прекратява процедурата по приватизация
на „Обществено хранене“ – ЕООД, Червен бряг,
стартирала чрез обнародване на Решение № 633
от 26.06.2017 г. на Общинския съвет – гр. Червен
бряг (ДВ, бр. 63 от 2017 г.), поради констатирано
неспазване на задължение за начин на разгласяване, регламентирано в чл. 31, ал. 3 във връзка с
ал. 1 на същия член от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол.
2. Открива процедура по приватизация на
„Обществено хранене“ – ЕООД, без изменение и
при условията на Решение № 633 от 26.06.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Червен бряг.
3. Определя комисия от 4 членове, която да
взема решения от компетентността на органа
по приватизация, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Съставът
на комисията да бъде от по един представител
от г ру па на съветниците в Общинск и я съвет – гр. Червен бряг.
4. Определя комисия за провеждане на приватизационната процедура в състав съгласно т. 3

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3   

от настоящото решение и един представител на
общинската администрация – Червен бряг. При
определяне на членовете на комисията се съб
людава императивното изискване поне един от
тях задължително да бъде правоспособен юрист.
5. Възлага на кмета на община Червен бряг
организацията на процедурата и сключването
на договора за продажба на „Обществено хранене“ – ЕООД.
Неразделна част от настоящото решение е
Решение № 633 от 26.06.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Червен бряг.
Председател:
Ив. Иванов
8280
79.  –   Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.10.2017 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
16 530 749
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 781 694
Инвестиции в ценни книжа
24 164 863
Всичко активи:
43 477 306
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
14 898 210
Задължения към банки
10 199 678
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 043 865
Задължения към други депозанти
1 594 035
Депозит на управление „Банково“
5 741 518
Всичко пасиви:
43 477 306
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.10.2017 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
37 174
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 992 563
Дълготрайни материални и
нематериални активи
131 802
Други активи
7 688
Депозит в управление „Емисионно“
5 741 518
Всичко активи:
7 910 745
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 328 589
Други пасиви
170 220
Всичко задължения:
3 498 809
Основен капитал
20 000
Резерви
4 452 670
Неразпределена печалба
-60 734
Всичко собствен капитал:
4 411 936
Всичко пасиви:
7 910 745
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
8325
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297. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С170022-095-0000006 от
10.10.2017 г. се възлагат на „Съни скай“ – АД, с
ЕИК 131428060, адрес за кореспонденция: София,
ул. Горски пътник № 55, следните недвижими
имоти: 1. Поземлен имот с пл. № 399, с идентификатор № 68134.1006.320, представляващ: а)
едноетажна жилищна страда с идентификатор
№ 68134.1006.320.1, намираща се в София, район
„Триадица“, ул. 416 № 9, построена в ПИ с пл.
№ 399, състояща се по нотариален акт от две стаи
и две антрета, със застроена площ 38,44 кв. м, а
площ по скица 35 кв. м, заедно със съответните
на сградата право на строеж върху мястото, заедно със 180/1326 ид. част от УПИ, върху който
е построена сградата, целият с площ 1326 кв. м,
обозначен по скица от 9.12.2004 г., издадена по
молба вх. № АГ-94-3318 от 17.11.2004 г. на СО,
район „Триадица“, презаверена на 7.12.2006 г.,
като УПИ № I-399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, в
квартал № 24, местността Манастирски ливадиизток, София, ул. Майор Павел Павлов (416) № 9,
местност IV-55, по плана на София, утвърден
със Заповед № РД-09-50-80 от 13.03.1996 г. и по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК. Към момента на извършения опис е установено, че сградата
е в руини и е полуразрушена; б) поземлен имот,
съставляващ реална част от имот с планоснимачен № 399, който представлява онази част от
имота, която е останала извън регулация, при
граници на реалната част: от две страни – бул.
Тодор Каблешков, УПИ № 1-400 (първи, отреден
за имот с планоснимачен номер четиристотин) и
ул. 416, с площ по скица 330 кв. м, намиращ се
в София, Столична община, област София, ул.
Майор Павел Павлов (416) № 9 – ПИ № 399, заедно със сграда – 38,44 кв. м, с граници и съседи
по нотариален акт: бул. Тодор Каблешков, УПИ
№ II-403, 404, 405, 409 (втори, отреден за имоти
с планоснимачни номера четиристотин и три,
четиристотин и четири, четиристотин и пет и четиристотин и девет), УПИ № X-407 (десети, отреден
за имот с планоснимачен номер четиристотин
и седем), ул. 416, и граници и съседи по скица:
68134.1006.1177, 68134.1006.321, 68134.1006.1135, като
ПИ № 399 представлява реална, самостоятелно
обособена част от УПИ № I-399, 400, 401, 402, 403,
404, 406, в същия квартал, придобит с нотариален
акт за замяна № 125, том 2, рег. № 15936, дело
№ 289/2006 г., вписан в АВ – София, с вх. № 90809
от 15.12.2006 г., акт № 135, том 235. Имотът е оценен за сумата 42 199,60 лв. Длъжникът притежава
1/1 идеални части от имота, видно от нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 125,
том 2, рег. № 15936, дело № 289/2006 г., вписан
в АВ – София, с вх. № 90809 от 15.12.2006 г., акт
№ 135, том 235; 2. 1/2 ид.ч. от поземлен имот
с пл. № 406, с идентификатор № 68134.1006.324
в кв. 24, с площ по нотариален акт 302 кв. м и
площ по скица 334 кв. м, намиращ се в София,
район „Триадица“, ул. 416 № 17, идентичен с административен адрес: ул. Майор Павел Павлов
№ 17, по плана на София, местност Манастирски
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ливади-изток, при съседи на имота по нотариален акт: поземлен имот с пл. № 402, поземлен
имот с пл. № 404, поземлен имот с пл. № 405,
поземлен имот с пл. № 407 и улица, и граници
и съседи по скица: 68134.1006.1177, 68134.1006.325,
68134.1006.330, 68134.1006.329, 68134.1006.323, който
ПИ № 406 представлява реална, самостоятелно
обособена част от УПИ № I-399, 400, 401, 402,
403, 404, 406, одобрен със Заповед № РД-09-5080 от 13.03.1996 г. и Заповед № РД-09-50-338 от
1.08.1996 г. и по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-108
от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор на
АГКК, целият с площ 1476 кв. м, при съседи на
УПИ по скица: ул. Майор Павел Павлов, ул. 416,
бул. Тодор Каблешков, УПИ II-405, 409, 404, УПИ
IX-407, 408, като отчуждителните процедури за
улици не са проведени и уличната регулация
не е приложена за целия УПИ, заедно с цялата
построена в имот с пл. № 406 жилищна сграда,
западен близнак, със застроена площ 41 кв. м,
състояща се от две стаи, кухня, входно антре и
баня, която сграда е със самостоятелен вход от
юг по нотариален акт. Към момента на извършения опис е установено, че сградата е в руини и
е полуразрушена. По скица на поземления имот
няма сгради, които попадат в имота. Имотът е
придобит с нотариален акт за замяна на НИ № 75,
том 1, рег. № 1237, дело № 66/2013 г., вписан в
АВ с вх. № 22768 от 22.05.2013 г., акт № 131, том
54. Целият имот е оценен за сумата 38 234 лв., в
т.ч. сумата за 1/2 ид.ч. от 19 117 лв. Длъжникът
притежава 1/2 идеални части от имота, видно
от нотариален акт за замяна на НИ № 75, том 1,
рег. № 1237, дело № 66/2013 г., вписан в АВ с
вх. № 22768 от 22.05.2013 г., акт № 131, том 54.
8437
95. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 253 и чл. 248, ал. 12 ДОПК с постановление
изх. № С170022-091-0000497 от 26.10.2017 г. възлага
на Анета Николова Иванова, адрес за кореспонденция – Силистра, ул. Генерал Скобелев № 18,
вх. Б, ет. 5, ап. 10, адрес по чл. 8 ДОПК – Силистра, ул. Генерал Скобелев № 18, вх. Б, ет. 5,
ап. 10, следния недвижим имот: самостоятелен
обект в сграда, пл. № 137, парцел 16, с площ по
документ 24,39 кв. м, намиращ се в София, ул.
Луи Айер № 73, гаражна клетка № 1, партер, при
съседи: вход за сградата, коридор, гараж № 2,
улица, заедно с съответните идеални части от
правото на строеж върху мястото, съставляващо
УПИ XVI-137 от кв. 27 по плана на гр. София,
местността Манастирски ливади, целият с площ
902 кв. м, при граници по нотариален акт: ул.
Луй Айер (стара ул. Никола Каменов), УПИ
XVII-138, УПИ IV-148, УПИ V-148, УПИ VI-150,
УПИ VII-151 и УПИ XV-136, вписан с нот. акт
№ 101, том I, рег. № 3255, нот. дело № 97/2009 г.
на Службата по вписванията – София. 1/1 идеал
ни части. Вещта се продава, такава каквато е в
момента на продажбата и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупената вещ.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението. Данъкът за придобиване на
правото на собственост върху моторното превозно
средство/имота е внесен от купувача – Анета Николова Иванова с квитанция/платежно нареждане
№ 36403П-АБ-6346 от 20.10.2017 г.
8438
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582. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на 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 Районния съд – Лом – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Софийския окръжен съд – изтичащ мандат.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Велики Преслав – изтичащ мандат.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Първомай – изтичащ
мандат.
2. 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 наличи
ето 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.
8285
31. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 51/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Виолета Асенова Мишкова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
дванадесет месеца.
8435
31а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 20/2017 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Елица Неделчева Никифорова – ад-
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вокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
8436
870. – Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1
и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет
от 19.10.2017 г., протокол 17, обявява конкурси за
академични длъжности: главни асистенти: в професионално направление 7.6. Спорт, специалност
„Спорт (Свободна борба)“ за нуждите на катедра
„Борба и джудо“; изисквания към кандидатите:
завършена ОКС „бакалавър“, специалност „Борба“ – един; в професионално направление 7.6.
Спорт, специалност „Спорт (Спортна психология)“
за нуждите на катедра „Психология, педагогика
и социология“; изисквания към кандидатите:
завършена ОКС „бакалавър“, специалност „Психология“ – един; в професионално направление 7.4.
Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“
за нуждите на катедра „Теория и методика на
кинезитерапията“ – един; доценти: в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт
(Теория и методика на спортната тренировка)“ за
нуждите на катедра „Теория на спорта“ – един;
в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт (Основи на научните изследвания
в спорта)“ за нуждите на катедра „Теория на
спорта“ – един; в професионално направление 7.6.
Спорт, специалност „Спорт (Биохимия и биохимия
в спорта)“ за нуждите на катедра „Физиология и
биохимия“ – един; в професионално направление
7.6. Спорт, специалност „Спорт (Лека атлетика,
група хвърляния)“ за нуждите на катедра „Лека
атлетика“ – един, всички със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът на необходимите
документи за заемане на академичните длъжности е определен в Правилника за придобиване
на научната степен „доктор на науките“ и за
заемане на академични длъжности в Националната спортна академия „Васил Левски“ (НСА).
Документи за конкурсите се подават в служба
„Деловодство“, стая 111, етаж І на НСА „Васил
Левски“, Студентски град, София.
8439
25. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност професор
в област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.13. Общо
инженерство, научна специалност „Техника и технологии за защита на населението и критичната
инфраструктура“ за нуждите на катедра „Защита
на населението и инфраструктурата“ във факултет
„Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – едно
място за цивилен служител. Изискванията към
кандидатите и необходимите документи за кандидатстване за конкурса са обявени със Заповед
№ РД-02-967 от 25.10.2017 г. на началника на НВУ
„Васил Левски“, линк: http://www.nvu.bg/node/1910.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в Регистратурата за не
класифицирана информация на университета. За
дата на подаване на документите се счита датата
на завеждане в регистратурата. За контакти: тел.
(062) 61-88-75; Siemens: 62075; GSM 0888-131-479;
e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
8440
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19. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки, по научната специалност „Физикохимия и колоидна химия“ – един в сектор
„Неорганична, органична и аналитична химия“
на факултет „Фармация“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
8441
18. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармация, по
научната специалност „Фармацевтична ботаника“ – един в сектор „Фармакогнозия и фармакоботаника“, катедра „Фармацевтични науки и социална
фармация“ на факултет „Фармация“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
8442
17. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки, по научната специалност „Аналитична химия“ – един в сектор „Неорганична,
органична и аналитична химия“ на факултет
„Фармация“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
Медицинския университет – Плевен, ул. К л.
Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
8443
45. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за академичната
длъжност главен асистент по: област на висше
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по ... (Методика на обучението по информационни
технологии) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки (Органична химия) – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, ул. Цар Асен
24, стая 120, тел. 032/261 408.
8317
373. – Институтът по растителни генетични
ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство
по научна специалност 040105 „Селекция и семе
производство на културните растения“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – „Човешки ресурси“ на института, тел. 032/62-90-26.
8306
53. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
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имоти за землищата на с. Баня, с. Бачево, с. Год
лево, с. Горно Драглище, с. Добърско и с. Долно
Драглище, община Разлог, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Благоевград.
8417
54. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Грамада, община
Грамада, и с. Чупрене, община Чупрене, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Видин.
8418
55. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Бързия (без кадастрални
райони 300 и 301), община Берковица, и с. Николово, община Монтана, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Монтана.
8419
52. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Бъркач, с. Градина,
с. Крушовица, с. Петърница, с. Садовец, община
Долни Дъбник, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Плевен.
8365
1. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
за обект „Модернизация на железопътни участъци „Гара Подуяне – гара Биримирци“, „Гара
Биримирци – гара Подуяне разпределителна“,
„Гара София – гара Елин Пелин“ и „Гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“ по проект
„Развитие на железопътен възел София“, в обхвата
на следните подучастъци на територията на община Елин Пелин, Софийска област: подучастък
№ 8 – Казичене – Верила; подучастък № 9 – Верила – Равно поле; подучастък № 10 – гара Равно
поле; подучастък № 11 – Равно поле – Столник,
и подучастък № 12 – Равно поле – Елин Пелин.
Проектът съдържа: 1. парцеларни планове за териториите, необходими за изграждането на трасето
на жп линията и за изместване и реконструкция
на съществуващи съоръжения на техническата
инфраструктура, разположени в землищата на
с. Равно поле, с. Мусачево, с. Столник и гр. Елин
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Пелин, община Елин Пелин, Софийска област;
2. изменение на плановете за застрояване на ПИ
№ 022007, 022026 и 022028 по КВС на землището на
с. Мусачево и ПИ № 61248.377.12 и 61248.377.13 по
одобрената кадастрална карта и регистри в границите на строителен полигон Верила в землището на
с. Равно поле; 3. технически проект за подучастък
№ 8 – Казичене – Верила; подучастък № 9 – Верила – Равно поле; подучастък № 10 – гара Равно
поле; подучастък № 11 – Равно поле – Столник,
и подучастък № 12 – Равно поле – Елин Пелин,
всички на територията на община Елин Пелин,
Софийска област. КПИИ се намира в отдел „УТ и
КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по КПИИ до кмета на общината.
8319
2 . – Общ и н а Е л и н Пе л и н на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен ПУП – парцеларен план за нова улица
с ос.т. 251а-251б-251в-251г-251д-251е-251ж; нова
улица с ос.т. 260-260а-260б-260в-260г-260д и нова
задънена улица с ос.т. 251е-251з в землището на
с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти
трасетата на новите улици преминават в части от
имоти с № 000326, 000301, 000341, 000588, 102004,
103001, 103002, 103003, 104024 и 103025 по КВС в
землището на с. Лесново. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
8320
621. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за създаване на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура – електропровод за
захранване на поземлен имот с идентификатор
36498.50.20 (УПИ 50.20 – автосервиз с диагностика на автомобили, магазин и складове за
промишлени стоки, кафе-аперитив и офиси) в
местност Чакъла по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Карлово.
ПУП – ПП предвижда трасето на електропровод
за захранване на поземлен имот с идентификатор
36498.50.20 (УПИ 50.20 – автосервиз с диагностика
на автомобили, магазин и складове за промишлени стоки, кафе-аперитив и офиси) в местност
Чакъла по КККР на гр. Карлово да премине през
имот 36498.39.155 – за селскостопански, горски,
ведомствен път – публична собственост на Община Карлово, 36498.344.359 – за селскостопански,
горски, ведомствен път – публична собственост
на Община Карлово, 36498.344.360 – за път от
републиканската пътна мрежа – държавна публична собственост, 36498.342.769 – за местен
път – публична собственост на Община Карлово,
36498.342.142 – комплексно застрояване – частна
собственост на „Енджи грууп“ – ООД, в м. Хар-
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ман тепе. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 203 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Карлово.
8428
49. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за териториите, необходими за изграждане на
трасето на обект „Модернизация на железопътен
участък „Гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200
до км 21+275“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман“, разположен
в землището на с. Петърч, в обхвата на проекта
за изграждане на национален обект, разположени
в землището на с. Петърч. Проектът се намира
в стая № 34, ет. 3 в сградата на общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид № 1, и е
публикуван на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8461
50. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
териториите, необходими за изграждане на трасето
на обект „Модернизация на железопътен участък
„Гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км
21+275“ по проект „Модернизация на железопътна
линия София – Драгоман“, разположен в землището на гр. Костинброд, и проект за изменение
на плана за регулация и застрояване на имоти,
попадащи в урбанизираната територия на гр. Костинброд, в обхвата на проекта за изграждане на
национален обект. Непосредствено засегнатите
имоти от изменението на плана за регулация и
застрояване попадат в квартали № 66, 230а, 257
(Корейска махала) по действащия регулационен
план на гр. Костинброд. Проектът се намира в
стая № 34, ет. 3 в сградата на общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид № 1, и е
публикуван на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
8462
98. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че са изработени следните ПУП – ПП (парцеларни планове) за линейни обекти на техническата
инфраструктура (извън границите на урбанизираната територия):
1. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен обект
на техническата инфраструктура (извън границит е
на урбанизираната територия) за прокарване на:
„Водопровод за битови нужди“ през ПИ № 000769
(полски пътища), общинска собственост, за захранване с питейна вода на обект „Рибовъдно
стопанство – за запазване на заварен строеж 2 бр.
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рибарници и 3 бр. сгради“ в ПИ № 000879, м. Големите явори, землище Горна Брезница, община
Кресна, област Благоевград, собственост на „Ванико-2015“ – ООД, представлявано от управителя
Иван Миланов Петров, с дължина на трасето на
водопровода, засягащ полски път № 000769, 4,03 м
и обща квадратура на засегнатата от сервитута
на водопровода площ 0,012 м 2 .
2. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен
обект на техническата инфраструктура (извън
границите на у рбанизираната територия) за
прокарване на трасе на строеж: „Захранващ
ел. провод“, за захранване на ПИ № 000789 с
предназначение „Рибовъдно стопанство – за
запазване на заварен строеж 2 бр. рибарници и
3 бр. сгради“, м. Големите явори, землище Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград,
собственост на „Ванико-2015“ – ООД, представлявано от управителя Иван Миланов Петров,
преминаващ през ПИ № 000769 (полски пътища),
общинска собственост, с дължина на трасето на
ел. кабела, засягащ полски път № 000769, 5,20 м
и обща квадратура на засегнатата от сервитута
на ел. провода площ 0,047 дка, през ПИ № 006001
(храсти) – общинска собственост, с дължина на
трасето 7,43 м и обща квадратура на засегнатата от
сервитута на ел. провода площ 0,068 дка, през ПИ
№ 006015 (естествени ливади) – частна собственост, Г 158 на наследници на Георги Иванов Манов
и Г 136 на наследници на Стефан Благоев Велков
с дължина на трасето 50,06 м и обща квадратура
на засегнатата от сервитута на ел. провода площ
0,450 дка; през ПИ № 0000708 (територии за нуждите на горското стопанство) – държавна частна
собственост – МЗХ ЮЗДП ТП „ДГС – Кресна“,
с обща квадратура на засегнатата от сервитута
на ел. провода площ 0,009 дка.
3. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен
обект на техническата инфраструктура (извън
границите на у рбанизираната територия) за
прокарване на трасе на строеж: „Брегоукрепително съоръжение към реката“, за ПИ № 000789
с предназначение „Рибовъдно стопанство – за
запазване на заварен строеж 2 бр. рибарници и
3 бр. сгради“, м. Големите явори, землище Горна
Брезница, община Кресна, област Благоевград,
собственост на „Ванико-2015“ – ООД, представлявано от управителя Иван Миланов Петров,
засягащ ПИ № 000708 (територии за нуждите
на горското стопанство) – държавна частна собственост – МЗХ ЮЗДП ТП „ДГС – Кресна“, с
обща квадратура на засегнатата от сервитута на
брегоукрепителното съоръжение площ 0,01 дка;
през ПИ № 000769 (полски пътища) – общинска
собственост, с обща квадратура на засегнатата
от сервитута на брегоукрепителното съоръжение
площ 0,002 дка; през ПИ № 030137 (залесени
горски територии) – държавна публична собственост – МЗХ ЮЗДП ТП „ДГС – Кресна“, с
обща квадратура на засегнатата от сервитута на
брегоукрепителното съоръжение площ 0,067 дка.
4. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен
обект на техническата инфраструктура (извън
границите на урбанизираната територия) за прокарване на: „Водопровод за промишлена вода“, за
захранване с промишлена вода на ПИ № 000879
за обект „Рибовъдно стопанство – за запазване на
заварен строеж 2 бр. рибарници и 3 бр. сгради“
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в ПИ № 000879, м. Големите явори, землище
Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград, собственост на „Ванико-2015“ – ООД,
представлявано от управителя Иван Миланов
Петров, през имот № 001209 (територии за нуждите на горското стопанство) – държавна частна
собственост – МЗХ ЮЗДП ТП „ДГС – Кресна“,
с дължина на трасето на водопровода 20 м и
обща квадратура на засегнатата от сервитута на
водопровода площ 0,120 дка; през ПИ № 030204
(залесени горски територии) – държавна публична
собственост – МЗХ ЮЗДП ТП „ДГС – Кресна“,
с дължина на трасето 42,09 м и обща квадратура на засегнатата от сервитута на водопровода
площ 0,253 дка.
5. ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен
обект на техническата инфраструктура (извън
границите на у рбанизираната територия) за
прокарване на трасе на строеж: „Транспортен
достъп и мост“, за ПИ № 000789 с предназначение „Рибовъдно стопанство – за запазване на
заварен строеж 2 бр. рибарници и 3 бр. сгради“,
м. Големите явори, землище Горна Брезница,
община Кресна, област Благоевград, собственост
на „Ванико-2015“ – ООД, представлявано от управителя Иван Миланов Петров, преминаващ
през ПИ № 000769 (полски пътища) – общинска
собственост, обща квадратура от имота 0,337 дка
и на засегнатата от сервитута на транспортния
достъп площ 0,346 дка, и площ на право на преминаване и ограничение на ползване в дка: ПИ
№ 000707 (територии за нуждите на горското стопанство) – държавна частна собственост – МЗХ
ЮЗДП ТП „ДГС – Кресна“, с обща квадратура на
засегнатата от сервитута площ 0,001 дка, през ПИ
№ 0000708 (територии за нуждите на горското стопанство) – държавна частна собственост – МЗХ
ЮЗДП ТП „ДГС – Кресна“, с обща квадратура на
засегнатата от сервитута площ 0,012 дка; през ПИ
№ 0000709 (територии за нуждите на горското стопанство) – държавна частна собственост – МЗХ
ЮЗДП ТП „ДГС – Кресна“, с обща квадратура
на засегнатата от сервитута площ 0,001 дка;
през ПИ № 000851 (вътрешни реки) – държавна
публична собственост – Г321 Държавата МОСВ,
с обща квадратура на засегнатата от сервитута
площ 0,011 дка; през ПИ № 006001 (храсти) – общинска частна собственост, с обща квадратура
на засегнатата от сервитута площ 0,053 дка, през
ПИ № 030137 (залесени горски територии) – държавна публична собственост –  МЗХ ЮЗДП ТП
„ДГС – Кресна“, с обща квадратура на засегнатата
от сервитута площ 0,014 дка.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробни устройствени планове до
общинската администрация – гр. Кресна.
8303
48. – Община гр. Кубрат, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план на подземна оптична мрежа за електронни
съобщения за нуждите на „Нетбокс“ – ЕООД, на
територията на община Кубрат, трасета, минаващи през имоти извън регулация в землището
на с. Беловец с № 000083, 000097, 000171, 000365,
000368; в землището на с. Бисерци с № 000048,
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000082, 000083, 000152, 000201; в землището на
с. Божурово с № 000032, 000047, 000066, 000068,
000073,000035; в землището на с. Горичево с
№ 000001, 000045; в землището на с. Мъдрево с
№ 000023, 000029, 000074, 000076, 000085, 000275;
в землището на с. Севар с № 000002, 000012,
000092, 000186, 000197; в землището на с. Тертер
с № 000052, 000053, 000055, 000061, 000067, 000074,
000083; в землището на с. Сеслав с № 000004,
000021, 000089, 000091, 000110, 000122, 000153,
000160, 000201, 000280, 000281; в землището на
с. Точилари с № 000011, 000013, 000014, 000021,
000055, 000062; в землището на с. Задруга с
№ 000006; в землището на с. Звънарци с № 000008,
№ 000035, 000056, 000060, 000088, 000089, 000098,
000106, 000107, 000112. Общата дължина на трасетата е 37 917 м. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация – гр. Кубрат, ул.
Княз Борис І № 1, стая № 2, ет. 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
8281
9. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
на присъединителен кабел 20 kV към предприятие за преработка на бяло месо в УПИ ІІІ-1437,
кв. 20, гр. Симитли. Трасето на новопроектираното електропроводно отклонение е с дължина
49 м. Засегнат от трасето имот е имот № 000213 с
НТП – полски път, собственост на община Симитли, със засегната площ 196 кв. м. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Симитли.
8299
76. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за обект: „Газоснабдяване на община Стамболийски“, подобект: „Разпределителен газопровод
извън границата на урбанизираната територия на
община Стамболийски – Клон 1 за захранване на
ПИ 40717.8.50“, местност Ходжов кавак, землище
на с. Куртово Конаре, община Стамболийски,
преминаващ през имоти – общинска собственост,
в землището на с. Ново село, местност Ормана:
ПИ № 111123 с начин на трайно ползване – за
местен път; ПИ № 000440 с начин на трайно
ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път. Заинтересуваните лица могат да се
запознаят със съдържанието на проекта в отдел
„УТ“ в Община Стамболийски и при несъгласие
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8427
105. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър
и регулация“, съобщава на основанеи чл. 128,
ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на регулационен и застроителен план, засягащ имоти с
идентификатори 83212.501.822; 83212.501.1033;
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83212.501.1310; 83212.501.1311; 83212.501.1312;
83212.501.1314; 83212.501.1577; 83212.501.1578, УПИ
II – за хотелски комплекс, в кв. 17 и второстепенна улица по плана на с. Шипково, община
Троян, като: второстепенната улица от о.т. 264
и о.т. 235 (по действащия регулационен план)
е отразена в проекта така, както е на терена;
създадена е възможност за транспортно обслужване на имот 83212.501.1577 (СОЗ на сондаж
L-37 за минерална вода) за сметка на имоти
83212.501.1033 и 83212.501.1578 (собственост на
Община Троян) и имот 83212.501.1312 (собственост
на „Шипково СПА“ – ООД); обособява се УПИ
II-822 по имотни граници в кв. 17, отреден „За
обществено обслужване“; за имоти 83212.501.1033;
83212.501.1310; 83212.501.1311; 83212.501.1312;
83212.501.1314; 83212.501.1577; 83212.501.1578 се
създава нов кв. 57, в който се обособяват УПИ I,
отреден „За паркинг“, УПИ II и УПИ IV, отредени
„За озеленяване“, и УПИ III, отреден „За СОЗ“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация. Проектът
е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2,
стая № 31, от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден.
8300
56. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за обект:
„Подземен електропровод от ПИ № 73496.32.4 до
ПИ 73496.32.71 по КК на гр. Тутракан“. Началото
на проектното трасе започва от съществуващо
ел. табло в ПИ 73496.32.4, преминава през ПИ
73496.32.183 и достига до ПИ 73496.32.71. Общата
дължина на трасето е 17,50 м, като 5 м преминават
през селскостопански път, общинска публична
собственост, а останалата част от него преминава през имоти – собственост на възложителя.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени в сградата на общинската администрация, ул. Трансмариска № 31, стая № 13, ет. 2.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8426
14. – Община Шумен на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен помощен план за земите по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ в землището на
с. Лозево, община Шумен, местност Балък сърта – кадастрален район № 35 (с площ 38,39 ха).
Планът е изложен в сградата на общината на
третия етаж – дирекция „Устройство на територията“, стая № 330. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плана до кмета на общината.
8296
27. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект
на техническата инфраструктура извън границите
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на населените места – трасе на пътна връзка за
поземлен имот с идентификатор 87374.73.747 по КК
на гр. Ямбол, УПИ I-73.747, кв. 73, с отреждане
„За база за съхранение на поддържане и ремонт
на селскостопанска техника“, местност Старото
летище. Трасето за транспортен достъп на ПИ
87374.73.747 започва от околовръстен път „Север“, път от републиканската пътна мрежа – ПИ
87374.72.673 по КК на гр. Ямбол, и пресича ПИ
87374.73.649, общинска публична собственост,
земеделска територия, с НТП – селскостопански
път. Засегната площ от ПИ 87374.73.649 е 184 кв. м
и има проектен идентификатор 87374.73.752 по КК
на гр. Ямбол. Проектът за ПУП – парцеларен
план е изложен за разглеждане в Община Ямбол,
стая 303. 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“.
8318
2. – Община с. Хитрино, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – план за регулация (ПР)
за новопроектирана улица ОК 10а – 10б, която ще
разделя кв. 2 по действащия план на Хитрино на
квартали 2 и 2а и следва съществуващата улица
Стара планина. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
8466

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, за отмяна на разпоредбата
на чл. 46, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 35 по протокол
№ 2 от заседание на Общинския съвет – гр. Разлог, на 23.02.2005 г., изменена с Решение № 132
от 31.07.2008 г. и Решение № 47 от 26.03.2009 г.,
е образувано адм. дело № 768/2017 г. по описа
на съда и е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.12.2017 г. от 10 ч.
8297
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, против чл. 74, ал. 2, т. 5 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията
на община Сунгурларе, приета от Общинския
съвет – гр. Сунгурларе. По оспорването е образувано адм. д. № 2849/2017 г.
8307
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
на зам. окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Велико Търново, с искане да се отменят
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 107,
ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 131, ал. 1, т. 3 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Златарица, приета
с Решение № 142 от 27.06.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Златарица, на основание чл. 21, ал. 2
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ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 2 ЗОС, за което е
образувано адм. д. № 840/2017 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното
заседание е насрочено за 15.12.2017 г. от 9,45 ч.
8308
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 АПК, че е постъпило
оспорване на текстове в разпоредбите на чл. 82,
ал. 2, чл. 85, ал. 2, 3 и 4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 289 от 29.01.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Перник, изменена и
допълнена с Решение № 305 от 26.02.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Перник, Решение № 356
от 12.06.2009 г. на Общинския съвет – гр. Перник,
Решение № 636 от 15.10.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Перник, Решение № 254 от 4.10.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Перник, Решение № 321
от 20.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Перник,
и Решение № 95 от 11.04.2017 г. на Административния съд – Перник. Образувано е адм. дело
№ 544/2017 г. по описа на Административния
съд – Перник.
8463
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 10, ал. 1, т. 8 от
Наредбата за реда и условията за провеждане на публичните търгове и публично оповестени конкурси
за отдаване под наем и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Долна Митрополия, приета с Решение № 818 от 5.12.2002 г.
по протокол № 53 от 5.12.2002 г. на Общинския
съвет – гр. Долна Митрополия, изм. с Решение
№ 143 от 30.05.2008 г., изм. с Решение № 184 от
31.07.2008 г., изм. с Решение № 619 от 31.03.2010 г.,
по който е образувано адм. д. № 857/2017 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
8310
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 37, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управ
ление и разпореждане с общинско имущество
на територията на община Долна Митрополия,
приета с Решение № 234 от 23.02.2005 г. по
протокол № 16 от 23.02.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Долна Митрополия, изм. с Решение
№ 184 от 31.07.2008 г., изм. с Решение № 149 от
31.05.2012 г., изм. с Решение № 445 от 28.06.2013 г.,
по който е образувано адм. д. № 854/2017 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
8311
Административният съд – Плевен, на основание чл. чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е подадена жалба от кмета
на община Плевен срещу Решение № 706 от
25.09.2017 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, с
което е преразгледано Решение № 672 по протокол № 29 от 31.08.2017 г. на ОбС – гр. Плевен, и е
приета Наредба за изменение на Наредба № 15 на
Общинския съвет – гр. Плевен, за реда и условията
за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен, с искане за отмяна,
по която е образувано адм. д. № 866 по описа за
2017 г. на Административния съд – Плевен.
8312
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Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във
връзка с чл. 188 АПК съобщава, че от Паско
Тошев Запрянов от Димитровград е постъпило
оспорване на т. 1, 2, 3 и 4 от приложение № 8.2
към чл. 61, ал. 2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Пловдив,
по което е образувано адм. дело № 2575/2017 г.
по описа на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 13.12.2017 г. в 9 ч.
8467
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 316/2017 г. по протест от Окръжната
прок у рат у ра – Смол ян, срещ у Наредбата за
рекламната дейност на територията на община
Доспат, приета с Решение № 70 от 30.06.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Доспат, насрочено за
5.12.2017 г. от 14 ч.
8313
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 1042/2017 г. по описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.12.2017 г. от 11 ч. и по което
предмет на оспорване са разпоредбите на чл. 45,
ал. 2 от Наредбата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община
Своге. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският
съвет – гр. Своге, чрез председателя.
8425
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 43,
ал. 3, чл. 69, ал. 1 и чл. 80, ал. 2, т. 5 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост
на Община Гурково, приета с Решение № 102
по протокол № 15 от проведено на 27.11.2008 г.
заседание на Общинския съвет – гр. Гурково,
по което е образувано адм. д. № 515/2017 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 7.12.2017 г. от 11,30 ч.
8309
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Хасково, с който се оспорва чл. 5,
ал. 2, чл. 11, чл. 39, ал. 2, чл. 40, ал. 7, чл. 44,
ал. 2, т. 1, чл. 47, ал. 3, т. 1, чл. 54, ал. 2, 3 и 4,
чл. 74, т. 6 и чл. 88, ал. 3, т. 6 от Наредбата за
общинската собственост на община Симеоновград,
е образувано адм. д. № 1116/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
17.01.2018 г. от 10,30 ч.
8301
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Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест на окръжен прокурор при
Окръжна прокуратура – Хасково, срещу чл. 38
от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Любимец, по който е
образувано адм. д. № 1067/2017 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
13.12.2017 г. от 10,30 ч.
8302
Добричкият районен съд, ХІІ състав, уведомява
Наталиа Михайловна Вековшинина, родена на
21.04.1971 г., с неизвестен адрес, че има качеството
на ответница по гр.д. № 2411 по описа на ДРС
за 2017 г., образувано по предявени от „ЕнергоПро Продажби“ – АД, искове за заплащане на
сумите: 993,04 лв. – цена на консумирана ел.
енергия и такса за възстановяване на фактури,
издадени в периода от 19.12.2016 г. до 20.03.2017 г.
за обект на потребление с аб. № 020204090, намиращ се в гр. Балчик, ул. Самара № 10, ап. 2, и
29,79 лв. – мораторната лихва, като є указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да се яви в канцеларията на ДРС
за връчване на исковата молба и приложенията
към нея ведно с разпореждането по чл. 131 ГПК.
8314
Кърджалийският районен съд призовава Ахмет
Йозтургут, роден на 12.10.1972 г. в Република Турция, без адресна регистрация в Република България
и с неизвестен адрес, да се яви в деловодството
на съда в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на препис от
исковата молба, с която е предявен иск с правно
основание чл. 422, ал. 1 ГПК от Атанас Ников
Димитров и Десислава Генкова Димитрова, двамата от с. Резбарци, община Кърджали, ведно
с доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК
по гр.д. № 1360/2017 г. по описа на Районния
съд – Кърджали. При неявяването на ответника
и непосочването на съдебен адрес в посочения
срок ще му бъде назначен особен представител.
8315

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
112. – Управителният съвет на СНЦ „Норвежко-Българска Бизнес Група“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 14.12.2017 г. в 16 ч. на адрес: София 1766, Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6 – Теленор,
конферентна зала „Експо, партер“ при следния
дневен ред: 1. откриване на общото събрание
от председателя или заместник-председателя на
сдружението; 2. одобрение на дневния ред на общото събрание; 3. доклад за дейността на групата
и предложение за бюджет, одобрение на доклада
на управителния съвет, годишен отчет за 2016 г. и
бюджет за 2017 г.; 4. одобрение на предложените
промени в устава на сдружението; 5. освобождаване на членовете на настоящия управителен съвет;
6. представяне на кандидатите за управителен
съвет и избор на нови членове на управителния
съвет за нов двугодишен срок; 7. разни, дискусия; 8. закриване на общото събрание. В случай
че на събранието не присъстват необходимият
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брой членове, то се отлага за 17 ч. при същия
дневен ред и може да взема валидно решения
независимо от броя на присъстващите членове.
8474
11. – Управителният съвет на сдружение
„Инициативи за младежко и академично развитие“ (ИМАР) – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.12.2017 г. в 18,30 ч. в каб. 155 в ректората
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на адрес: 1504 София, бул. Цар Освободител
№ 15, при следния дневен ред: 1. представяне от
председателя на годишния доклад за дейността на
сдружение ИМАР за 2016 г. и на финансовия отчет
за 2016 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния
доклад и финансовия отчет от ОС; 3. гласуване
на проектобюджет за 2017 г. от ОС; 4. други.
8431
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска конфедерация по кикбокс и муай-тай“ – София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 17.12.2017 г. в 10 ч. в София, бул. Васил Левски № 75, Заседателна зала на Министерството
на младежта и спорта, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета на управителния съвет
за дейността и състоянието на сдружението за
2017 г.; проект за решение: ОС приема отчета на
управителния съвет за дейността и състоянието
на сдружението за 2017 г.; 2. приемане на отчет
за дейността на контролния съвет на сдружението
през 2017 г.; проект за решение: ОС приема отчета
на контролния съвет за 2017 г.; 3. приемане на
решение за изменения и допълнения в устава на
„Българска конфедерация по кик-бокс и муайтай“; проект за решение: ОС приема решение за
изменения и допълнения в устава на „Българска
конфедерация по кик-бокс и муай-тай“ съгласно
предложението; 4. освобождаване от длъжност
на председателя на „Българска конфедерация
по кик-бокс и муай-тай“ и избор на председател
на сдружението; проект за решение: ОС приема решение за освобождаване от длъжност на
председателя на „Българска конфедерация по
кик-бокс и муай-тай“ и избор на председател
на сдружението; 5. утвърждаване на решения на
управителния съвет на „Българска конфедерация
по кик-бокс и муай-тай“ – София, за приемане
на нови членове на сдружението; утвърждаване
на решения, с които се констатира отпадане на
членове на федерацията; проект за решение: ОС
утвърждава решения на управителния съвет на
„Българска конфедерация по кик-бокс и муайтай“ – София, за приемане на нови членове на
сдружението; утвърждаване на решения, с които
се констатира отпадане на членове на федерацията, съгласно направените предложения; 6. разни.
Поканват се членовете или техните писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Акредитацията
на делегатите ще протече от 9 до 10 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
8446
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена полза „Настоятелство
при 124 ЦДГ „Бърборино“ – София, на основание
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чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на всички
членове на сдружението на 18.12.2017 г. в 17 ч. в
сградата на 124 ЦДГ на адрес: София, ул. Захари
Круша № 20, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.; 2. приемане на
финансовия отчет за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.; 3.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет за 2014 г., 2015 г. и 2016 г.; 4. промяна в
наименованието на сдружението; 5. промяна в
членския състав на сдружението; 6. промени в
състава на управителния съвет на сдружението;
7. приемане на промени в устава на сдружението; 8. разни. Поканват се всички членове на
сдружението или упълномощените от тях лица
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден – 18.12.2017 г., в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание на сдружението, ще бъдат
на разположение на членовете в седалището на
сдружението.
8429
1. – Управителният съвет на сдружение „Ски
клуб Бояна“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2 от устава на
сдружението свиква извънредно общо събрание на
18.12.2017 г. в 14 ч. в седалището на дружеството
София, район „Витоша“, ул. Бели брези № 1, в
сградата на народно читалище „Виделина“, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване и избор на членове на ръководни
и контролни органи на сдружението; 2. избор на
председател и заместник-председател на управителния съвет на сдружение „Ски клуб Бояна“; 3.
разни. Писмените материали, свързани с общото
събрание, са на разположение на членовете в седалището на сдружението. При липса на кворум
(чл. 23, ал. 1 и 2 от устава на сдружението) на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
бъде отложено с един час. Ако и след това няма
необходимия кворум, то ще се проведе на същото
място, при същия дневен ред, независимо от това
колко членове/делегати ще присъстват. Поканват
се всички членове или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на членовете/делегатите,
ще се извърши същия ден от 13 до 14 ч.
8459
6. – Управителният съвет на „Училищен спортен клуб 73 СУ „Владислав Граматик“ – София“
на основание чл. 20 от устава на сдружението и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 19.12.2017 г. в 16 ч. в София,
ул. Георги Измирлиев № 2, в сградата на 73 СУ
„Владислав Граматик“ при следния дневен ред:
1. освобождаване на Васил Димитров Василев
като председател и член на управителния съвет на
сдружението и прекратяване на представителните
му правомощия; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 3. избор на нов председател на управителния съвет на сдружението;
4. разни. Материалите по дневния ред на ОС са
на разположение на членовете в седалището на
адрес: ул. Георги Измирлиев № 2, в сградата на
73 СУ „Владислав Граматик“, всеки работен ден
от 10 до 16 ч. Регистрацията за участие в общото
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събрание ще се извършва срещу представяне на
лични карти на членовете. В случай на представителство на член упълномощеното лице следва
да представи изрично писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час и ще се
проведе на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
8433
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Национална асоциация на зайцевъдите“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.12.2017 г. в 11 ч. в
Земеделския институт в Стара Загора в заседателната зала при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2016 г.; 2. финансов
отчет на НАЗ за 2016 г.; 3. проект на бюджет на
НАЗ за 2017 г.; 4. насрочване на дата, място и
дневен ред за провеждане на годишното отчетноизборно събрание на НАЗ; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе на същото място, същия
ден, един час по-късно при същия дневен ред.
8473
1. – Управителният съвет на сдружение „Организация на Таласемиците в България“ (ОТБ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение
от 14.10.2017 г. свиква общо изборно събрание
на 30.12.2017 г. в 14 ч. в София, ж.к. Студентски
град, бл. 34А, ап. 118, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за 2016 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 3.
избор на управителен съвет; 4. промяна на устава на сдружението; 5. обсъждане и приемане на
програма за развитие на сдружението; 6. приемане
на бюджет на сдружението за 2017 г. и 2018 г.; 7.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от
устава на ОТБ при липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред, ако присъстват не
по-малко от десет членове. Ако присъстващите
са по-малко от десет, управителният съвет ще
насрочи ново общо изборно събрание.
8430
8. – Управителният съвет на сдружение „Форум Европа – Монголия“, София, на основание
чл. 29, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.01.2018 г. в 14 ч. в офиса на
сдружението в София, ул. Св. София № 2, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. освобождаване и приемане на членове на сдружението; 2. промяна на
името на сдружението; 3. промяна на устава и
приемане на нов устав; 4. приемане на нови цели
и задачи; 5. разни.
8506
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротари клуб – София интернешънъл“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
по собствена инициатива свиква общо събрание
на 13.01.2018 г. в 19 ч. в София, бул. България
№ 1, хотел „Хилтън“, при дневен ред – избор на
управителни съвети за периодите 2017 – 2018 и
2018 – 2020 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 20 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
8432
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6. – Управителният съвет на „Българска
Професионална Танцова Асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 13.01.2018 г. в 11 ч. в НСА – зала хореография
(София, Студентски град, последна спирка на
автобуси 280 и 94), при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на асоциацията за 2017 г.; 2.
финансов отчет за периода 1.01 – 31.12.2017 г.; 3.
утвърждаване на новоприети членове; 4. приемане на проектобюджета за 2018 г.; 5. приемане
на програма за дейността на БПТА през 2018 г.
Поканват се всички членове да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 12 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
8460
3. – Управителният съвет на сдружение „Риболовен клуб Асеновград – Н и К“ – Асеновград, на
основание чл. 23 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.01.2018 г. в
17 ч. на адреса на сдружението: Асеновград, ул.
Тодор Каблешков № 2, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. избор
на нов управителен съвет; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
8518
525. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2
ЗА свиква редовно общо събрание на адвокатите,
вписани в АК – Благоевград, на 27 – 28.01.2018 г.
с начало 9 ч. в залата на АК – Благоевград, намираща се в Благоевград, ул. Полковник Димов
№ 1, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчети на
председателя и секретаря на АС за дейността
на АС през 2017 г.; 2. доклад на КС; 3. отчет на
ДС; 4. отчет на председателя на УС на ДФ за
подпомагане на адвокати и служители от АК; 5.
обсъждане и приемане на бюджет на АК – Благоевград, за 2018 г.; 6. обсъждане и приемане на
бюджет на УС на ДФ за подпомагане на адвокати
и служители от БАК за 2018 г.; 7. разни; 8. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите в
страната. Регистрацията на адвокатите за участие
в общото събрание се извършва в деня на общото
събрание от 8 ч. Участието в общото събрание е
лично или чрез адвокат пълномощник, вписан
в БАК. Всички адвокати при регистрацията си
се легитимират с адвокатската карта и писмено
пълномощно (за упълномощените). На основание
чл. 81, ал. 7 ЗА пълномощното се представя от
упълномощителя в АС в деня преди събранието
или от упълномощения при регистрацията му в
деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе
един част по-късно на обявения ден независимо
от броя на присъстващите членове.
8504
32. – Управителният съвет на сдружение
Тракийско дружество „Капитан Петко Войвода“ – Варна, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
и чл. 21 от устава на сдружението свиква общо
събрание на дружеството на 21.12.2017 г. в 17,30 ч.
във Варна – бул. Вл. Варненчик № 61, при следния дневен ред: 1. информация за дейността на
Тракийско дружество „Капитан Петко Войво-
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да“ – Варна, за периода 5.07 – 21.12.2017 г.; 2.
приемане на промени в устава на сдружението;
3. разни. Регистрацията на делегатите ще започне
в 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8498
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионална занаятчийска камара – Кърджали“ – Кърджали, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
9.01.2018 г. в 17,30 ч. в Кърджали, ул. Републиканска № 47, Бизнес инкубатор, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2.
приемане на план и програма за дейността на
сдружението; 3. промени в устава на сдружението;
4. освобождаване на управителния съвет поради
изтичане на мандата му; 5. избор на нов управителен съвет; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
8522
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Регионален младежки парламент“ – Кърджали, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.01.2018 г.
в 17,30 ч. в Кърджали, ул. Републиканска № 47,
Бизнес инкубатор, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане на
план и програма за дейността на сдружението; 3.
промени в устава на сдружението; 4. освобождаване на управителния съвет поради изтичане на
мандата му; 5. избор на нов управителен съвет;
6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
8519
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2. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел с общественополезна дейност
„Форум Алтернатива“ – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо
събрание на 21.12.2017 г. в 11 ч. в Пловдив, ул.
Отец Паисий № 2, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. промяна на устава на сдружението; 2.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 3. промяна на наименованието
на сдружението; 4. приемане на нови членове
на сдружението; 5. освобождаване на членове
на сдружението; 6. избор на управителен орган/
управител.
8458
Гюлшен Али Исмаил – ликвидатор на училищно настоятелство към ЦДГ „Пролет“ – с. Тъкач,
със седалище и адрес на управление с. Тъкач, община Каолиново, област Шумен, ул. Балкан № 5,
ЕИК 175941310, в ликвидация по ф.д. № 36/2010 г.
на Шуменския окръжен съд, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана до кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си.
8470
Поправка. Медицинският университет – Пловдив, прави поправка в обявлението за конкурси
на МУ – Пловдив, в ДВ, бр. 87 от 31.10.2017 г.,
обявление № 8047, като текстът: „професори по 7.
Здравеопазване и спорт за: 7.1. Медицина: „Оториноларингология“ за нуждите на преподаването
на английски език към катедра „Ушни, носни и
гърлени болести“ – един;“ да се чете: „професори
по 7. Здравеопазване и спорт за: 7.1. Медицина:
„Оториноларингология“ за нуждите на преподаването на български език към катедра „Ушни,
носни и гърлени болести“ – един;“.
8549

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
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