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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Изборния кодекс
(обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98
от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97
от 2016 г., Решение № 3 на Конституционния
съд от 2017 г. – бр. 20 от 2017 г.; изм., бр. 85
от 2017 г. и бр. 94 и 102 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) При отмяна на решение за отхвърляне
Централната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство
повече от половината от членовете є.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават
съответно ал. 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
§ 2. В чл. 58, ал. 1 след думите „Решенията на Централната избирателна комисия“ се
добавя „по чл. 57, ал. 1, т. 5, 6, 10, 11, 12, 14,
15, 17, 22, 23, 25, 26, 26а, 29, 30, 33, 34 и 45“.
§ 3. В чл. 61, ал. 5 накрая се добавя „но не
по-малко от един член от всяка парламентарно
представена партия или коалиция“.
§ 4. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) При отмяна на решение за отхвърляне
районната избирателна комисия постановява
ново решение, което приема с мнозинство
повече от половината от членовете є.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7, 8 и 9 стават
съответно ал. 6, 7, 8, 9 и 10.
§ 5. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „което подлежи на обжалване пред Върховния административен
съд“ се заличават и се създават изречения
второ и трето: „Решението на районната
избирателна комисия, потвърдено с решение

на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс пред
тричленен състав на административния съд
по местонахождение на съответната районната
избирателна комисия. В останалите случаи
решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.“
2. В ал. 2 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния съд“.
§ 6. В чл. 76 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „Представителите на
една“ се добавя „парламентарно представена“.
2. В ал. 5 накрая се добавя „но не помалко от един член от всяка парламентарно
представена партия или коалиция“.
§ 7. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) При отмяна на решение за отхвърляне
общинската избирателна комисия постановява
ново решение, което приема с мнозинство
повече от половината от членовете є.“
2. Досегашните ал. 5, 6, 7, 8 и 9 стават
съответно ал. 6, 7, 8, 9 и 10.
§ 8. В чл. 88, ал. 1 думите „което подлежи
на обжалване пред Върховния административен съд“ се заличават и се създават изречения
второ и трето: „Решението на общинската
избирателна комисия, потвърдено с решение
на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс пред
тричленен състав на административния съд
по местонахождение на съответната общинска
избирателна комисия. В останалите случаи
решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния административен съд.“
§ 9. В чл. 92 ал. 6 се изменя така:
„(6) При назначаването на членовете и на
ръководството на комисията се запазва съотношението между парламентарно представените
партии и коалиции, като се използва методът
на най-големия остатък. Всяка парламентарно
представена партия или коалиция има право
на не по-малко от един член от състава на
секционната избирателна комисия. При определяне на ръководствата на секционните
избирателни комисии за цялата страна се
запазва съотношението между парламентарно
представените партии и коалиции, като се
използва методът на най-големия остатък.“
§ 10. В чл. 107, ал. 5, изречение първо накрая се добавя „но не по-малко от един член
от всяка парламентарно представена партия
или коалиция“.
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§ 11. В чл. 108, ал. 1, т. 6 след думите
„книжа и материали“ се добавя „в това число
и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани
на технически носител“.
§ 12. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
в изречение второ думите „с решение, което
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58“ се заличават и се създават изречения трето и четвърто:
„Решението на районната или общинската
избирателна комисия, потвърдено с решение
на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от
Административнопроцесуалния кодекс пред
тричленен състав на административния съд по
местонахождение на съответната районна или
общинска избирателна комисия. В останалите
случаи решението на Централната избирателна комисия се обжалва пред Върховния
административен съд.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) При обжалване на решенията на районната или общинската избирателна комисия
пред съответния съд се прилага чл. 58.“
§ 13. В чл. 206, ал. 1 накрая се добавя „ако
секцията е определена за машинно гласуване“.
§ 14. В чл. 212 се създава ал. 5:
„(5) Машинно гласуване не се произвежда в избирателни секции с по-малко от 300
избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други
специализирани институции за предоставяне
на социални услуги, в избирателни секции на
плавателни съдове под българско знаме и в
избирателни секции извън страната.“
§ 15. В чл. 215, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. формуляр на протокол на секционната
избирателна комисия; фабричният номер на
протокола се вписва в протокола за предаването и приемането на изборните книжа
и материали по ал. 4; ако има разлика във
фабричните номера на отделните листи на
протокола, това обстоятелство се описва; формулярът на протокола се предава запечатан
в плик по начин, който позволява да се види
само фабричният му номер; пликът е подпечатан и подписан от членовете на районната
или общинската избирателна комисия и се
разпечатва след приключване на изборния
ден, преброяване на гласовете и попълване
на черновата на протокола;“.
§ 16. В чл. 247 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1, 2 и 3 може да се
обжалват пред Върховния административен
съд по реда на чл. 58.“
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§ 17. В чл. 250, ал. 1 думите „чл. 247, т. 1“
се заменят с „чл. 247, ал. 1, т. 1“.
§ 18. В чл. 261, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „който може да
е до 100“.
2. В т. 4 накрая се добавя „плюс 100“.
§ 19. В чл. 274 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ако при попълването на протокола бъде
допусната грешка, секционната избирателна
комисия унищожава сгрешения протокол, като
се поставя надпис „сгрешен” и се подписват
всички членове на секционната избирателна
комисия. Секционната избирателна комисия
връща на районната избирателна комисия
сгрешения протокол, като фабричният номер
се сверява с номера на протокола, вписан в
протокола за предаването и приемането на
изборните книжа по чл. 215, ал. 4.“
§ 20. В чл. 285, ал. 1 изречение второ се
заличава.
§ 21. В чл. 298 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за
отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не
по-малко от районната избирателна квота.“
§ 22. В чл. 311 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 1 и 2 може да се
обжалват пред Върховния административен
съд по реда на чл. 58.“
§ 23. В чл. 354 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 3 и 4 може да се
обжалват пред Върховния административен
съд по реда на чл. 58.“
§ 24. В чл. 371, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 3 накрая се добавя „който може да
е до 100“.
2. В т. 4 накрая се добавя „плюс 100“.
§ 25. В чл. 386 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за
отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не помалко от националната избирателна квота.“
§ 26. В чл. 402 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Решенията на Централната избирателна комисия по ал. 1, т. 2 и 5 може да се
обжалват пред Върховния административен
съд по реда на чл. 58.“
§ 27. В чл. 421, ал. 1 се правят следните
допълнения:
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1. В т. 4 накрая се добавя „който може да
е до 100“.
2. В т. 5 накрая се добавя „плюс 100“.
§ 28. В чл. 433 ал. 1 се изменя така:
„(1) Ако при попълването на протокола бъде
допусната грешка, секционната избирателна
комисия унищожава сгрешения протокол, като
се поставя надпис „сгрешен“ и се подписват
всички членове на секционната избирателна
комисия. Секционната избирателна комисия
връща на общинската избирателна комисия
сгрешения протокол, като фабричният номер
се сверява с номера на протокола, вписан в
протокола за предаването и приемането на
изборните книжа по чл. 215, ал. 4.“
§ 29. В чл. 444, ал. 1 изречение второ се
заличава.
§ 30. В чл. 454 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за
отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не
по-малко от общинската избирателна квота.“
§ 31. В чл. 459 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Сроковете по Административнопроцесуалния кодекс и Гражданския процесуален
кодекс за отстраняване на нередовности на
жалбата, представяне на писмен отговор
по жалбата, представяне на заключение на
вещо лице и за призоваване на страните не
се прилагат. Съдът може да определи срок за
извършване на процесуално действие, който не
може да е по-кратък от един ден и по-дълъг
от три дни.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Съдът се произнася по законосъ
образността на решението на общинската
избирателна комисия в 14-дневен срок от
образуване на производството, като разглежда
само обстоятелствата, посочени в жалбата,
подадена в срока по ал. 1.“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Решенията и определенията на съда по
производствата може да бъдат оспорени пред
Върховния административен съд в 7-дневен
срок от съобщаването на страните.“
4. В ал. 10, изречение второ съюзът „или“
се заменя със запетая и след думите „грешка
в пресмятането“ се добавя „или неправилно
определена общинска избирателна квота или
предпочитания (преференции)“.
§ 32. В чл. 462 се създава ал. 4:
„(4) Когато съдът е отменил решението
на общинската избирателна комисия поради
неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции),
общинската избирателна комисия определя
резултатите от гласуването по реда на чл. 453
и 454.“
§ 33. В чл. 496, ал. 3, изречение първо накрая се добавя „с изключение на нарушенията
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по чл. 474, 475, 480 и 484, при които наказанието се налага с решение на Централната
избирателна комисия“.
§ 34. В допълнителните разпоредби в § 1,
т. 15, изречение трето след думите „личните
блогове“ се добавя „с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите по
букви „а“ и „б“.
§ 35. В преходните и зак лючителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 39
от 2016 г.; изм., бр. 85 от 2017 г. и бр. 94 от
2018 г.) в § 145 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „след
1 януари 2018 г.“ се заличават и в изречение
второ думите „последователно произведени“
се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) До 31 март 2020 г. Централната избирателна комисия приема пътна карта за
експерименталното дистанционно електронно
гласуване и определя реда за произвеждането
му.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 13 в началото на изречение първо
се добавя „До 31 юли 2019 г.“.
5. В ал. 14, т. 29 думите „ал. 27“ се заменят
с „т. 27“.
6. В ал. 22 думите „в закон“ се заменят
с „от Централната избирателна комисия“,
създава се ново изречение второ: „Допуска
се използването на квалифициран електронен
подпис или идентификация въз основа на
данни, съхранявани в информационни фондове.“, а досегашното изречение второ става
изречение трето.
7. В ал. 33 думите „на изборите за членове на Европейския парламент от Република
България през 2019 г.“ се заличават.
§ 36. В приложение № 1 към чл. 248 т. 5.3
се изменя така:
„5.3. Предпочитанията (преференциите) за
даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на действителните гласове,
които е получил, е не по-малък от районната
избирателна квота.“
§ 37. В приложение № 3 към чл. 355 т. 5.3
се изменя така:
„5.3. Предпочитанията (преференциите) за
даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на действителните гласове,
които е получил, е не по-малък от националната избирателна квота.“
§ 38. В приложение № 5 към чл. 453, ал. 1
т. 5.2 се изменя така:
„5.2. Предпочитанията (преференциите) за
даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на действителните гласове,
които е получил, е не по-малък от общинската
избирателна квота.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. (1) При произвеждане на изборите
за членове на Европейския парламент от
Република България през 2019 г. машинното
гласуване се произвежда в най-малко 3000
избирателни секции, а при произвеж дане
на общите избори за общински съветници и
кметове през 2019 г. машинното гласуване
се произвежда в най-малко 6000 избирателни
секции.
(2) Централната избирателна комисия
определя броя и номерата на избирателните секции по ал. 1, в които се произвежда
машинно гласуване, не по-късно от 12 дни
след насрочване на изборите. Централната
избирателна комисия определя условия и ред
за машинното гласуване, които да осигуряват тайната на гласуването, сигурността на
изборния процес и изборните резултати при
спазване изискванията на глава четиринадесета, раздел III.
(3) На всички избори след общите избори
за общински съветници и кметове през 2019 г.
се произвежда само машинно гласуване и не
се допуска гласуване с хартиени бюлетини,
освен в случаите по чл. 212, ал. 5.
§ 40. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 14 февруари 2019 г. и на 6 март 2019 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1669

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за
подуправител – ръководител на управление
„Банков надзор“ на Българската народна
банка, представяне и публично оповестяване
на документите и изслушването на кандидата
в Комисията по бюджет и финанси, както и
процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 12, ал. 2
от Закона за Българската народна банка и
чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за
подуправител – ръководител на управление
„Банков надзор“ на Българската народна
банка, представяне и публично оповестяване
на документите и изслушването на кандидата
в Комисията по бюджет и финанси, както и
процедурата за избор от Народното събрание
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I. Предлагане на кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков
надзор“ на Българската народна банка, и
представяне на документите му
1. Предложението за кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков
надзор“ на Българската народна банка, се
внася в писмена форма от управителя на
Българската народна банка до Комисията
по бюд жет и финанси чрез председател я
на Народното събрание в 3-дневен срок от
приемането на тези процедурни правила от
Народното събрание.
2. Предложението за кандидат за подуправител – ръководител на управление „Банков
надзор“ на Българската народна банка, се
придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация
на кандидата. Към предложението се прилагат
следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 11, ал. 2 от Закона
за Българската народна банка – приложение
№ 2 към решението;
в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия по образец – приложение № 3 към решението;
г) подробна автобиография;
д) док у мен т и, удостоверяващи п рофесиона лизма на кан ди дата в област та на
икономиката, финансите и банковото дело
(диплома за завършено висше образование, с
минимална образователно-квалификационна
степен „магистър“; документи за трудов и/или
служебен стаж; удостоверения или сертификати за придобити квалификации; препоръки,
свързани със заемани длъжности; придобити
специализации в сферата на икономиката,
финансите и банковото дело; други подобни).
3. Обстоятелствата по чл. 11, ал. 4, т. 1
от Закона за Българската народна банка се
установяват служебно от администрацията
на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложението заедно с приложените
към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок не
по-късно от 8 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите
се извършва в съответствие с изискванията
на Закона за защита на личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди
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изслушването на кандидата може да представят на Комисията по бюджет и финанси
становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.
3. Средствата за масово осведом яване
могат да изпращат в Комисията по бюджет
и финанси въпроси към кандидата, които да
му бъдат поставени. Анонимни становища и
сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: София, пл. К няз
А лександър I № 1, Комисия по бюджет и
финанси, или по електронен път на e-mail:
budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания
тематичен сайт на интернет страницата на
Народното събрание при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни
и Закона за защита на к ласифицираната
информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
1. Кандидатът се проверява за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по бюджет и финанси.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидата
1. Преди да изслуша предложения канди дат, Комиси ята по бюд жет и финанси
проверява представените документи и дали
кандидат ът отговаря на изиск вани ята за
заемане на длъжността.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се излъчва в реално време в
интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка – до 10
минути. Представянето включва и данни за
специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа
за кандидата.
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4. Кандидатът представя концепция за
дейността му като подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на
Българската народна банка – до 20 минути.
5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направеното предложение.
Народните представители поставят своите
въпроси към кандидата – до две минути на
народен представител. След изчерпване на
зададените въпроси към кандидата от всички
народни представители кандидатът отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по бюджет
и финанси представя в резюме становищата
и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание, на които не е получен
отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените
становища и поставените въпроси – до 10
минути.
8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответен компетентен орган.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
10. Комисията на основание чл. 93, ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание изготвя доклад от
изслушването на кандидата. Към доклада
се прилага проект на решение за избор на
кандидата за подуправител – ръководител на
управление „Банков надзор“ на Българската
народна банка.
11. Отказът на кандидата от участие в
изслушването прекратява процедурата.
V. Избор на подуправител – ръководител
на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъства предложеният кандидат.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет
и финанси.
3. Кандидатът се представя от управителя на Българската народна банка – до две
минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурата по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
6. Кандидатът се смята за избран, ако е
получил повече от половината от гласовете
на присъстващите народни представители.
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7. Ако кандидатът не получи необходимите
гласове, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраният подуправител – ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка,
подава декларация за несъвместимост по
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество във връзка с чл. 11,
ал. 4, т. 2 – 5 и чл. 12, ал. 5 от Закона за Българската народна банка по образец съгласно
приложение № 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 подуправителят – ръководител на управление „Банков
надзор“ на Българската народна банка, подава
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
по образец съгласно приложение № 5 към
решението.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 8 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .......................................
............................................., ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР …………….....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да бъда предложен/а за
длъжността ……………..……......................................
...................................................................................
Декларатор: ....................
Приложение № 2
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .......................................
............................................., ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР …………….....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм български гражданин.
Декларатор: ....................
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Приложение № 3
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата .......................................
............................................., ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР …………….....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Декларатор: ....................
Приложение № 4
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и чл. 11,
ал. 4, т. 2 – 5 и чл. 12, ал. 5 от Закона за
Българската народна банка
Долуподписаният/ата .......................................
............................................., ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР …………….....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм лице:
1. обявено в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен
съдружник в търговско дружество;
2. което е било през последните две години,
предхождащи датата на решение за обявяване
на търговско дружество или кооперация в
несъстоятелност, член на техен управителен
или контролен орган;
3. което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник,
търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на
орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация с изключение
на дружества, в които Българската народна
банка има участия;
4. което е съпруг или съпруга, или се намира
във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия до четвърта степен
включително или по сватовство до втора степен включително с друг член на управителния
съвет на Българската народна банка;
5. което извършва друга дейност, за която
има забрана по смисъла на чл. 12, ал. 5 от
Закона за Българската народна банка.
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Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата ………………….
Декларатор: ………………
Приложение № 5
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата .......................................
............................................., ЕГН ………......……………,
л. к. № …………………., изд. на ..........................…...…
от МВР …………….....................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

към дата ……......./....………/………… г. е настъпила промяна в декларираните от мен
обстоятелства в подадената декларация по
чл. 35, ал.1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, като е отпаднало/
възникнало следното обстоятелство:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
...................................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата ………………….
Декларатор: ………………
1725

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 42

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Арнауд Адрианус Мария
(Арно) Брок – кралски комисар за провинция
Фризия, Кралство Нидерландия, с орден „Мадарски конник“ първа степен за значителен
принос за развитието на двустранните отношения между Република България и Кралство
Нидерландия.
Издаден в София на 1 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1656
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 6 МАРТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г.,
бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г.,
бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от
2016 г., бр. 8 и 74 от 2017 г. и бр. 107 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 63б ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Военнослужещи, които са придобили образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ от професионално направление
„Военно дело“ или професионална квалификация по военно дело във висшите военни
училища и заемат длъжности за офицерски
кандидати, сержанти (старшини) и войници (матроси), могат да се преназначават на
длъжности от кариерна област „командна“,
определени в Класификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия по чл. 24 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България за
заемане от офицери с военно звание „лейтенант“, по реда на чл. 32, т. 1, буква „а“ или
по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“, или по реда
на чл. 32, т. 6.
(2) Военнослужещи, които са придобили
професионална квалификация в средните
сержантски (старшински) военни училища
и заемат длъжности за войници (матроси),
могат да се преназначават на длъжности,
определени в Класификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия по чл. 24 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България за
заемане от военнослужещи с военно звание
„младши сержант“ („старшина ІІ степен“), по
реда на чл. 32, т. 1, буква „а“ или чл. 32, т. 4,
буква „а“, или по реда на чл. 32, т. 6.“
§ 2. В чл. 63в ал. 1 се изменя така:
„(1) Офицерските кандидати, сержантите
(старшините) и войниците (матросите), които
притежават специалност от гражданско висше
училище, съответстваща за кариерна област
„професионална“, могат да се преназначават
на длъжности от тази кариерна област, определени в Класификатора по чл. 24 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
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България за заемане от офицери с военно
звание „лейтенант“, по реда на чл. 32, т. 1,
буква „а“ или по реда на чл. 32, т. 4, буква
„а“, или по реда на чл. 32, т. 6.“
§ 3. В чл. 111 ал. 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Офицерите могат да кандидатстват
за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалност „Организация и управление на
военни формирования на оперативно ниво“ от
професионално направление „Военно дело“,
ако към датата на кандидатстване притежават
военно звание „капитан“ („капитан-лейтенант“), в което са престояли не по-малко от
две години, като са заемали не по-малко от
една година длъжност от 18-о или по-високо
длъжностно ниво, или офицери с по-високо
военно звание.
(2) Офицери могат да кандидатстват за
придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност
„Стратегическо ръководство на отбраната и
въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“, ако към датата на
кандидатстване притежават военно звание
„подполковник“ („капитан II ранг“), в което
са престояли не по-малко от три години,
като са заемали не по-малко от една година
длъжност от 24-то или по-високо длъжностно
ниво, или офицери с военно звание „полков
ник“ („капитан I ранг“).
(3) Офицери с военно звание „капитан“
(„капитан-лейтенант“) или „майор/капитан III
ранг“ могат да кандидатстват за обучение във
военни академии до навършване на 40-годишна
възраст за редовна форма на обучение, а за
задочна и дистанционна форма на обучение – с
военно звание „майор“ („капитан III ранг“),
до навършване на 45-годишна възраст. В
специалност „Стратегическо ръководство на
отбраната и въоръжените сили“ или в курс в
чужбина с приравнен на нея статут могат да
кандидатстват за обучение офицери с военно
звание „подполковник“ („капитан II ранг“)
или офицери с военно звание „полковник“
(„капитан I ранг“) до навършване на 49-годишна възраст.“
Заключителни разпоредби
§ 4. В Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет
с Постановление № 170 на Министерския
съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 46, 56 и 97 от 2018 г.), в чл. 7
се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Индивидуалните основни месечни
заплати на заместник-директорите по ал. 1
се определят от директора на Службата, като
размерът им не може да надвишава основното
месечно възнаграждение на заместник-директорите, които са военнослужещи.“
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§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1658

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 7 МАРТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. в общ размер 502 900 лв.,
разпределени, както следва:
1. разходи по бюджета на Министерството
на туризма за рекламна кампания, свързана
с организирането и провеждането през март
2019 г. на международен форум на Световната организация на ски учителите „Интерски
конгрес 2019“ в Национален курорт „Пампорово“ – 103 900 лв.;
2. трансфери за други целеви разходи по
бюджета на Община Чепеларе за наемане на
спортни съоръжения, конгресни зали, технически и обслужващи помещения, за медицинско
обслужване, охрана, инфраструктура и други
съпътстващи дейности по организирането и
провеждането през март 2019 г. на международен форум на Световната организация
на ски учителите „Интерски конгрес 2019“ в
Национален курорт „Пампорово“ – 399 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходи и/или трансфери
по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със су мата по чл. 1, а л. 1,
т. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на устойчивото развитие на
т у ризма“, бюд жет на п рог рама „Разви т ие
на националната туристическа реклама и
международно сътрудничество в областта на
туризма“ на Министерството на туризма за
2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на туризма да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на туризма за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г., включително
на бюджетните взаимоотношения на Община
Чепеларе с централния бюджет за 2019 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма и на кмета
на община Чепеларе.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
6 март 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1695

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 7 МАРТ 2019 Г.

за изменение на Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на
Национален съвет по демографска политика
към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 48 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10, ал. 2 и в чл. 11, ал. 2 думите
„Стратегическо планиране и демографска политика“ се заменят с „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1696

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество в областта на спорта между правителството на Република България и
правителството на Алжирската демократична
и народна република
(Утвърдено с Решение № 424 от 26 юни 2018 г.
на Министерския съвет. В сила от 14 февруари 2019 г.)
ПРЕАМБЮЛ
Правителството на Република България и
правителството на Алжирската демократична и народна република (наричани по-долу
„двете страни“),
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Водени от желанието да насърчават и
за дълбочават двуст ранни те от ношени я и
сътрудничеството в областта на спорта в
изпълнение на препоръките от 18-ата сесия
на смесената българо-алжирска комисия,
проведена в Алжир на 26 – 27 март 2007 г.,
Имайки за цел да насърчат и задълбочат
приятелските отношения чрез обмена на
програми в интерес на спортистите от двете
страни,
се споразумяха за следното:
ЦЕЛИ
Член 1
Нас т оя що т о спора зу мен ие п ред ви ж да
рамката, в която между двете страни ще се
договарят подробни предложения за програми
за сътрудничество в областта на спорта на
основата на реципрочност и взаимна полза.
Двете страни насърчават и улесняват контактите и сътрудничеството между и чрез
спортните структури на двете страни при
спазване на съответното законодателство и
нормативна уредба.
ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Член 2
Двете страни насърчават сътрудничеството
в следните области:
2.1. В областта на спорта за високи постижения:
– Двете страни насърчават чрез спортните
федерации съвместната подготовка на национални екипи и участието в спортни прояви,
организирани във всяка от страните;
– Двете страни оказват подкрепа за обмена
на млади спортни таланти;
– Двете ст рани насърчават обмена на
програми за спортно обучение и тренировка
за инвалиди;
– Двете страни насърчават обмена на специалисти и опит в следните области:
– научно-приложни дейности в областта
на спорта,
– спортната медицина и борбата срещу
допинга,
– организирането на спортни събития,
– спонсорството и патронажа в спорта,
– спорта за жени.
2.2. В областта на обучението и организацията на работа на спортни кадри:
– Подк репа на пар т ньорст во т о меж д у
български институти за обучение на спортни
кадри и съответните алжирски институти;
– Насърчаване на обмена и гостуването в
България и Алжир на експерти – лектори в
конференции по различни теми, свързани със
спортни дейности;
– Обмен на документи, информация и
публикации относно спортни практики и
дейности;
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– Осигуряване на квоти за участие в колоквиуми и семинари, организирани на национално и международно ниво, за нуждите
на преподавателите.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 3
3.1. Компетентните органи за прилагането
на настоящото споразумение са:
ЗА БЪЛГАРСК АТА СТРАНА
Министерството на младежта и спорта
ЗА АЛЖИРСК АТА СТРАНА
Министерството на младежта и спорта
3.2. С цел осигуряване на оптимални условия
за прилагането на настоящото споразумение се
създава смесен комитет, съставен от представители, посочени от двете страни.
Смесеният комитет има за задача:
а) да изработва годишна изпълнителна програма и оценка на напредъка на дейностите
за сътрудничество, договорени между двете
страни;
б) да обсъжда всички други теми, попадащи
в обсега на настоящото споразумение.
Смесеният комитет се събира по искане
на двете страни последователно в България и
Алжир, като датата се определя по взаимно
съгласие.
Член 4
Размяната на официални делегации по
настоящото споразумение се осъществява
в рамките на наличния бюджет и ресурси.
Конкретните условия по обмена ще се съгласуват взаимно от договарящите страни за
всеки конкретен случай.
Член 5
Всичк и спорове, които биха могли да
произтекат от настоящото споразу мение,
ще бъдат уреждани чрез преговори между
двете страни. Споразумението може да бъде
променено чрез размяна на писма по дипломатически път и промените ще влязат в сила
по реда на чл. 6.
Член 6
Настоящото споразумение влиза в сила от
датата на получаване на последното писмено
уведомление, разменено между страните по
дипломатически път, относно приключването
на изискваните по конституция процедури
за целта.
Настоящото споразумение за сътрудничество е в сила за период от четири години
и се подновява автоматично за следващи
периоди от по четири години до подписването на ново споразумение, освен ако едната
страна не уведоми другата страна в писмен
вид за намерението си да го прекрати не
по-късно от 6 (шест) месеца преди неговото
изтичане.
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Настоящото споразумение е подписано в
Алжир на 28 февруари 2014 г. в два оригинални екземпляра, всеки от които на български,
арабски и френски език, като трите текста
имат еднаква сила. В случай на противоречия
в тълкуването меродавен ще бъде текстът на
френски език.
За правителството на
Република България:
Звездалин Лалов,
посланик на Република
България в Алжирската
демократична и народна република
1522

За правителството на
Алжирската демократична и народна репуб
лика:
Хосин Несиб,
министър на водните
ресурси

НАРЕДБА № 2
от 28 февруари 2019 г.

за реда за подаване и разглеждане на заявления
за отпускане на парични помощи на децата
на медалисти, чието право за получаване на
пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено
поради смърт
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът
за подаване и разглеждане на заявления за
отпускане на парична помощ на децата на
медалисти от олимпийски и паралимпийски
игри, чието право за получаване на пожизнени
месечни премии по Закона за физическото
възпитание и спорта (ЗФВС) е прекратено
поради смърт.
Чл. 2. Паричните помощи по чл. 1 са месечни и еднократни.
Раздел II
Ред за подаване и разглеждане на заявления
за отпускане на месечна парична помощ
Чл. 3. Право на месечна парична помощ
имат:
1. ненавършилите пълнолетие деца по
смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за
нас ледс т во т о на меда л ис т и, п рек рат и л и
активна състезателна дейност, чието право
по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗФВС е прекратено
поради смърт;
2. деца по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона за наследството на медалисти, прекратили
активна състезателна дейност, чието право
по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗФВС е прекратено
поради смърт, които са студенти в редовна
форма на обучение във висше училище до
навършване на 25-годишна възраст.
Чл. 4. Месечната парична помощ се отпуска след подаване на писмено заявление по
образец (приложение № 1).
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Чл. 5. (1) За ненавършилите пълнолетие
деца заявлението се подава чрез законния им
представител, съответно чрез лице, посочено
в чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(2) За децата по чл. 3, т. 2 заявлението
може да се подава и чрез упълномощено
лице с нотариално заверено пълномощно.
(3) Когато децата до 18-годишна възраст
са повече от едно, заявлението по ал. 1 се
подава за всяко дете поотделно.
Чл. 6. Заявлението по чл. 4 може да се
подава по електронен път с квалифициран
елек т ронен подпис или чрез лицензиран
пощенски оператор.
Чл. 7. За децата, родени в чужбина, към
заявлението се прилага актуален официален
оригинален документ, издаден от компетентен орган на чужда държава, удостоверяващ
родствената връзка с починалия медалист,
преведен на български език от лице, извършващо преводи по реда на Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет
от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и
доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96
от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.,
бр. 95 от 2017 г. и бр. 7 от 2019 г.). Документът трябва да е оформен в съответствие с
разпоредбите на двустранните международни
договори, по които Република България е
страна, или на Конвенцията за премахване
на изискването за легализация на чужде
странните публични актове, съставена в Хага
на 5 октомври 1961 г., а при липса на такива
разпоредби – да е преминал процедура по реда
на Правилника за легализациите, заверките
и преводите на документи и други книжа.
Чл. 8. (1) За децата, които са студенти в
чужбина в редовна форма на обучение във
висше училище, се прилага към заявлението оригинален доку мент, удостоверяващ
семестъра и учебната година, а за учащите
в държава – членка на Европейския съюз,
Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария – оригинален или електронен документ, подписан с квалифициран електронен
подпис. Документите трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. оригиналните документи, издадени от
висши училища извън държавите – членки
на Европейския съюз, Исландия, Норвегия,
Лихтенщайн и Швейцария, да са оформени в
съответствие с разпоредбите на двустранните
международни договори, по които Република
България е страна, или на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранните публични актове, съставена
в Хага на 5 октомври 1961 г., а при липса на
такива разпоредби – да са преминали процедура по реда на Правилника за легализациите,
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заверките и преводите на документи и други
книжа, утвърден с Постановление № 184 на
Министерския съвет от 1958 г.; документи,
издадени от едно и също висше училище,
се изискват оформени по този ред само при
първоначалното им представяне;
2. да са преведени на български език от
лице, което извършва преводи по реда на
Правилника за лега лизациите, заверк ите
и преводите на документи и други книжа.
(2) Децата, обучаващи се във висши училища в чужбина, редовна форма на обучение,
са длъжни да представят в Министерството
на младежта и спорта документа по т. 2 за
всеки семестър.
Чл. 9. (1) Заявлението се подава до министъра на младежта и спорта.
(2) При констатирани проп уск и и нередовности в заявлението и приложените
документи заявителят се уведомява писмено, като му се определя 14-дневен срок за
отстраняването им.
Чл. 10. (1) Министърът на младежта и
спорта се произнася в 14-дневен срок от
подаване на заявлението със заповед, с която се отпуска или отказва отпускането на
помощта.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на констатираните пропуски и
нередовности по чл. 9, ал. 2.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 11. Месечната помощ се отпуска от
първо число на месеца, през който е подадено заявлението с необходимите документи.
Чл. 12. (1) Месечната парична помощ е
в размер на пожизнената месечна премия,
получавана от починалия медалист, определен по реда на чл. 136, ал. 4 от ЗФВС, общо
за всички правоимащи деца.
(2) Помощта се отпуска на всички деца,
които имат право на тази помощ, и се разпределя поравно между тях.
(3) При смърт на двамата родители (осиновители) децата имат право на помощ, която
се определя от сбора на месечната премия
на починалите.
Чл. 13. (1) Помощта се прекратява, когато:
1. детето почине;
2. детето навърши възрастта, до която
може да получава помощта, или е осиновено;
3. отпадне основанието за получаването є.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 помощта се
прекратява от края на месеца, през който
е починало лицето, а по т. 2 и 3 – от датата, на която е възникнало основанието за
прекратяване. Помощта се прекратява със
заповед на министъра на младежта и спорта.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
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Раздел III
Ред за подаване и разглеждане на заявления
за отпускане на еднократна парична помощ
Чл. 14. Право на еднократна парична помощ имат ненавършилите пълнолетие деца
по смисъла на чл. 5, ал. 1 и 2 от Закона
за наследството на медалисти, прекратили
активна състезателна дейност, чието право
по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ЗФВС е прекратено
поради смърт.
Чл. 15. Еднократна парична помощ се
отпуска след подаване на писмено заявление
по образец (приложение № 2).
Чл. 16. За ненавършилите пълнолетие
деца заявлението се подава чрез законния им
представител, съответно чрез лице, посочено
в чл. 26 от Закона за закрила на детето.
Чл. 17. Заявлението по чл. 15 може да се
подава по електронен път с квалифициран
електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор.
Чл. 18. За деца, родени в чужбина, към
заявлението се прилага актуален официален
оригинален документ, издаден от компетентен орган на чужда държава, удостоверяващ
родствената връзка с починалия медалист,
преведен на български език от лице, извършващо преводи по реда на Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет
от 1958 г. Документът трябва да е оформен в
съответствие с разпоредбите на двустранните
международни договори, по които Република
България е страна, или на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на

Вх. № ............. от …….......
ДО МИНИСТЪРА НА
МЛАДЕЖТА И СПОРТА
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чуждестранните публични актове, съставена
в Хага на 5 октомври 1961 г., а при липса на
такива разпоредби – да е преминал процедура по реда на Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа.
Чл. 19. (1) Заявлението се подава до министъра на младежта и спорта.
(2) При констатирани проп уск и и нередовности в заявлението и приложените
документи заявителят се уведомява писмено, като му се определя 14-дневен срок за
отстраняването им.
Чл. 20. (1) Министърът на младежта и
спорта се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението със заповед, с която
отпуска или отказва да отпусне еднократната
парични помощ.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на констатираните пропуски и
нередовности по чл. 19, ал. 2.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 21. Еднократната помощ се изплаща
през месеца, следващ месеца, през който е
подадено заявлението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 137, ал. 5 и чл. 138, ал. 4 от Закона за
физическото възпитание и спорта.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красен Кралев
Приложение № 1
към чл. 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Част I. Данни за заявителя (законния представител/упълномощеното лице)
Заявител (собствено, бащино и фамилно име):
................................................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ: ..........................................,
роден/а .............................. г., лична карта № ...................................................., издадена на ........................ г.
от МВР – гр. ..................................................................................................., постоянен адрес (по лична карта):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
настоящ адрес (попълва се единствено ако е различен от постоянния):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
адрес за кореспонденция:
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
електронна поща: ........................................................................, телефон ..............................................................
Законен представител (собствено, бащино и фамилно име):
................................................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ: ..........................................,
роден/а .............................. г., лична карта № ....................................................., издадена на ........................ г.
от МВР – гр. ..................................................................................................., постоянен адрес (по лична карта):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
настоящ адрес (попълва се единствено ако е различен от постоянния):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
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адрес за кореспонденция:
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
електронна поща: ........................................................................, телефон ..............................................................
Упълномощено лице (собствено, бащино и фамилно име):
................................................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ: ..........................................,
роден/а .............................. г., лична карта № ....................................................., издадена на ........................ г.
от МВР – гр. ..................................................................................................., постоянен адрес (по лична карта):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
настоящ адрес (попълва се единствено ако е различен от постоянния):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
адрес за кореспонденция:
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
електронна поща: ........................................................................, телефон ..............................................................
Господин Министър,
Заявявам, че желая да ми се отпусне месечна помощ. Наследник съм на:
1. ............................................................................................................................................................................................,
ЕГН ........................, жив. в гр./с. .................., ул. ............................................ № ...., починал/а на ........................ г.
2. ............................................................................................................................................................................................,
ЕГН ........................, жив. в гр./с. .................., ул. ............................................ № ...., починал/а на ........................ г.
Дата .................. Подпис на заявителя
Подпис на подателя на заявлението
За деклариране на неистина се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Желая месечната помощ да се превежда по банков път:
IBAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., BIC (код) ... ... ... ... ... ...
Уведомен/а съм, че Министерството на младежта и спорта не носи отговорност във връзка с дейността на банката, в която е сметката за получаване на помощта, както и за невярно декларирани
данни и информация, свързани с предоставената банкова сметка.
Част IІ. Опис на документите
Номер по ред

Вид, номер и дата на документа

Дата .................. Подпис на заявителя
Подпис на подателя на заявлението
За деклариране на неистина се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Вх. № ............. от .............
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Приложение № 2
към чл. 15

ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Част I. Данни за заявителя (законния представител/упълномощеното лице)
Заявител (собствено, бащино и фамилно име):
................................................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ: ..........................................,
роден/а .............................. г., лична карта № ....................................................., издадена на ........................ г.
от МВР – гр. ..................................................................................................., постоянен адрес (по лична карта):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
настоящ адрес (попълва се единствено ако е различен от постоянния):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
адрес за кореспонденция:
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
електронна поща: ........................................................................, телефон ..............................................................
Законен представител (собствено, бащино и фамилно име):
................................................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ: ..........................................,
роден/а ........................... г., лична карта № ......................................, издадена на ............................................ г.
от МВР – гр. ....................................., постоянен адрес (по лична карта):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
настоящ адрес (попълва се единствено ако е различен от постоянния):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
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адрес за кореспонденция:
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
електронна поща: ........................................................................, телефон ..............................................................
Упълномощено лице (собствено, бащино и фамилно име):
................................................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ: ..........................................,
роден/а .............................. г., лична карта № ....................................................., издадена на ........................ г.
от МВР – гр. ..................................................................................................., постоянен адрес (по лична карта):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
настоящ адрес (попълва се единствено ако е различен от постоянния):
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
адрес за кореспонденция:
гр./с. ............................................................, ул./обл. ................................................................................. № ..........,
електронна поща: ........................................................................, телефон ..............................................................
Господин Министър,
Заявявам, че желая да ми се отпусне еднократна помощ. Наследник съм на:
1. ............................................................................................................................................................................................,
ЕГН ........................, жив. в гр./с. .................., ул. ............................................ № ...., починал/а на ........................ г.
2. ............................................................................................................................................................................................,
ЕГН ........................, жив. в гр./с. .................., ул. ............................................ № ...., починал/а на ........................ г.
Дата ................
Подпис на заявителя
Подпис на подателя на заявлението
За деклариране на неистина се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Желая еднократната парична помощ да се превежда по банков път:
IBAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., BIC (код) ... ... ... ... ... ...
Уведомен/а съм, че Министерството на младежта и спорта не носи отговорност във връзка с дейността на банката, в която е сметката за получаване на помощта, както и за невярно декларирани
данни и информация, свързани с предоставената банкова сметка.
Част ІІ. Причини/мотиви за отпускането на еднократната помощ
Част IIІ. Опис на документите
Номер по ред

Вид, номер и дата на документа

Дата .................. Подпис на заявителя
Подпис на подателя на заявлението
За деклариране на неистина се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
1670

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
МЕМОРАНДУМ ЗА
РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на туризма на Република България и Министерството на
търговията, туризма и телекомуникациите
на Република Сърбия за сътрудничество в
областта на туризма
(Одобрен с Решение № 651 от 26 октомври
2017 г. на Министерския съвет. В сила от
21 февруари 2019 г.)
Министерството на туризма на Република
България и Министерството на търговията,
туризма и телекомуникациите на Република
Сърбия, наричани за краткост „Страните“,
Желаейки да заздравят приятелските отношения между двете държави и да насърчат
сътрудничеството между своите национални
органи за туризъм;
Осъзнавайки важността на туризма за
икономиката на двете държави, както и за

насърчаване на взаимното разбирателство
между народите;
С цел създаване на правна база за по-нататъшно развитие на туристическия обмен
между двете държави на принципа на равнопоставеност и взаимноизгоден интерес,
се договориха за следното:
Член 1
Страните ще се стремят и ще насърчават
укрепването на сътрудничеството в областта
на туризма като сектор с висок потенциал за
принос към цялостното икономическо развитие на двете държави.
Страните ще допринасят за подобряването
на туристическия поток между двете държави
чрез насърчаване на сътрудничеството между
съответните субекти и организации, опериращи в областта на туризма.
Член 2
Страните ще насърчават участието в туристически панаири в двете държави, както
и в други туристически събития. Те ще ко-
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ординират разпространението на туристически издания и рекламни материали в двете
държави.
Член 3
Страните ще насърчават създаването и
разработването на съвместни туристически
продукти, които да бъдат конкурентоспособни на трети туристически пазари, и ще ги
рекламират и пласират съвместно.
На реципрочна основа Страните ще подкрепят организирането на турове за експерти
и медийни представители, специализирани в
областта на туризма.
Член 4
За да допринесат за развитието на туристическата инфраструктура в двете държави,
в рамките на своите компетенции и на реципрочна основа Страните ще насърчават
инвестициите в различни области на туристическата индустрия.
Член 5
Страните ще обменят информация, свързана със статистически данни в областта на
туризма и законодателството, частния сектор и
бизнес асоциациите на частния сектор, както
и изследвания за развитието на туризма, и
ще насърчават двустранното сътрудничество
в тази сфера.
Член 6
Страните ще насърчават сътрудничеството в рамките на Световната организация по
туризъм към ООН (UNWTO), Организацията
за черноморско икономическо сътрудничество (BSEC), в рамките на осъществяването
на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, Приоритетни области 3 – за т у ризъм
и култура, както и с други меж дународни
организации по туризъм, в които членуват
и двете Страни.
Член 7
Този Меморандум може да бъде изменян
по всяко време с писменото съгласие на двете
Страни.
Прекратяването на Меморандума не засяга
прилагането на програми и други проекти в
областта на туризма, договорени по време на
срока на действие на Меморандума, освен ако
Страните не се договорят друго.
Всичк и спорове, касаещи т ълк у ването
или прилагането на този Меморандум, ще
се разрешават от Страните чрез преговори.
Член 8
Този Меморандум влиза в сила от датата
на подписването му и ще остане в сила през
следващите пет (5) години, освен ако някоя
от Страните не отправи писмено искане за
прекратяването му по дипломатически път. В
този случай Меморандумът ще престане да
бъде валиден три (3) месеца след получаване
на известието.
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Ако шест (6) месеца преди изтичане на
неговия пет (5)-годишен срок на действие
нито една от Страните не отправи писмено
искане за неговото прекратяване, този Меморандум ще бъде валиден и през следващите
пет (5) години.
Подписан в Белград, Сърбия, на 21.02.2019 г.
в два оригинални екземпляра – по един на
български, сръбски и английски език, като
всички текстове имат еднаква правна сила.
В случай на различия в тълкуването на този
Меморандум меродавен ще бъде текстът на
английски език.
За Министерството
на туризма на Репуб
лика България:
Николина Ангелкова,
министър
1668

За Министерството на
търговията, туризма и
телекомуникациите на
Република Сърбия:
Расим Ляич,
вицепремиер и министър

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Hаредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-575 от 2011 г. за условията и реда
за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (обн., ДВ, бр. 22
от 2011 г.; изм., бр. 88 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя и допълва така:
„1. искане за регистрацията, адресирано до
директора на СДВР или ОДМВР по място на
извършване на дейността, в което посочват
номер на притежавано валидно разрешение за
дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси
съгласно ЗОБВВПИ;“
б) точка 2 се отменя.
2. В ал. 4 след думата „представят“ се добавя „информация за номер на притежавано“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „съдимост“ се
поставя запетая и се добавя „удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато курсовете се провеждат от
структури на МВР, българските граждани не
представят документа по ал. 1, т. 1, а обстоятелствата относно съдимостта се проверяват
по служебен път.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Младен Маринов
1648
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 6 от
2016 г. за условията и реда за разпореждане
чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3
и 4 от Закона за митниците (ДВ, бр. 75 от
2016 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „началника на съответната митница“ се заменят с „директора на
съответната териториална дирекция“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „заместник-началник на митница“ се заменят
със „заместник-директор на териториална
дирекция“.
3. В ал. 3, изречение първо думите „началника на митницата“ се заменят с „директора
на териториалната дирекция“.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „началникът
на митницата“ се заменят с „директорът на
териториалната дирекция“.
§ 3. В чл. 8 думите „началник на митница“ се заменят с „директор на териториална
дирекция“.
Министър:
Владислав Горанов
1678

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2018 г. за издаване на лицензи и
одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19
от Закона за платежните услуги и платежните
системи и за изискванията към дейността на
операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента (ДВ, бр. 32 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 23, ал. 1, т. 8 буква „д“ се изменя така:
„д) информация за минималния размер на
необходимия собствен капитал в съответствие
с чл. 39, ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи, ако дружеството
възнамерява да предоставя само услуги по
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издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари, и в съответствие
с чл. 9, ал. 1 и 2 от Закона за платежните
услуги и платежните системи по отношение
на платежните услуги, които не са свързани
с издаването на електронни пари, ако дружеството предвижда да предоставя такива,
която включва годишна прогноза за неговия
размер и разбивка по елементи на собствения
капитал за три години;“.
§ 2. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 6 се изменя така:
„6. при възникване на значим операционен
или свързан със сигурността инцидент във
връзка с функционирането на платежната
система или с извършваните от него допълнителни дейности освен оперирането на платежна система с окончателност на сетълмента,
за която е лицензиран, когато тези дейности
представляват предоставяне на технически,
информационни и комуникационни услуги,
подпомагащи предоставянето на платежни
услуги от доставчици на платежни услуги;“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Подуправителят, ръководещ управление
„Банково“ на БНБ, определя с указание критериите за класифициране на инцидент като
значим по ал. 1, т. 6 и реда за уведомяване
на БНБ за възникването на такъв инцидент.“
§ 3. В чл. 70 се създава т. 8:
„8. за разглеждане на заявление за допълване на лиценз за извършване на дейност като
платежна институция – 5000 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Тази наредба се издава на основание
чл. 10, ал. 2, чл. 37, ал. 5, чл. 141, ал. 3 и
чл. 154, ал. 3 от Закона за платежните услуги
и платежните системи и е приета с Решение
№ 59 от 28.02.2019 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
1679
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 416-ИК
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:
Признава придобитата от Боян Антониев Гиргинов квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за
придобиване на право за упражняване на дейност
като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде
обжалвано пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.
За председател:
Б. Атанасов
1547

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-102
от 19 февруари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 1410 от 31.07.2009 г. на Варненския административен съд, постановено по адм. дело № 635/2009 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за поземлен имот с идентификатор
10135.5510.206, Варна, район „Аспарухово“, община
Варна, област Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1596
ЗАПОВЕД № РД-18-103
от 19 февруари 2019 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. Видлица, община Георги Дамяново, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1597
ЗАПОВЕД № РД-18-104
от 19 февруари 2019 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. Гаврил Геново, община Георги Дамяново,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1598
ЗАПОВЕД № РД-18-105
от 19 февруари 2019 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. Главановци, община Георги Дамяново, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1599
ЗАПОВЕД № РД-18-106
от 19 февруари 2019 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. Говежда, община Георги Дамяново, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1600
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ЗАПОВЕД № КД-14-3
oт 21 февруари 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-12301/14.02.2019 г.
на СГКК – Плевен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Брестовец, EKATTE
06495, община Плевен, одобрена със Заповед
№ РД-18-124 от 22.12.2016 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 06495.86.41:
площ: 571 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 06495.97.32:
площ: 83 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 06495.3.26,
за друг вид застрояване, собственост на „Про
стор“ – ООД, съгласно: н.а. за продажба на земеделска земя № 10, том III, рег. 1184, дело № 196
от 25.06.2007 г., издаден от ОСЗГ – Плевен, н.а. за
продажба на земеделска земя № 192, том II, рег.
1915, дело № 274 от 6.06.2008 г., н.а. за дарение на
земеделска земя № 8, том I, рег. 164, дело № 8 от
5.02.2008 г., н.а. за продажба на земеделска земя
№ 178, том II, рег. 1063, дело № 167 от 8.06.2007 г.,
издаден от ОСЗГ – Плевен, н.а. за продажба на
земеделска земя № 9, том III, рег. 1183, дело № 195
от 25.06.2007 г., издаден от ОСЗГ – Плевен, н.а.
за продажба на земеделска земя № 184, том II,
рег. 1080, дело № 171 от 12.06.2007 г., издаден от
ОСЗГ – Плевен, н.а. за продажба на земеделска
земя № 15, том III, рег. 1194, дело № 200 от
25.06.2007 г., издаден от ОСЗГ – Плевен, н.а. за
продажба на земеделска земя № 17, том III, рег.
1196, дело № 201 от 25.06.2007 г., на СВ – Плевен,
данни преди промяната: площ: 5803 кв. м, данни
след промяната: площ: 5341 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.3.28, пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05/13.01.2010 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 5049 кв. м, данни след промяната: площ:
3999 кв. м,
поземлен имот с идентификатор 06495.3.29,
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, данни преди промяната:
площ: 4456 кв. м, данни след промяната: площ:
4081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.20.21,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., из-
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даден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 2856 кв. м, данни след промяната: площ:
2802 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.20.23,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 480 кв. м, данни след промяната:
площ: 185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.20.24,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 937 кв. м, данни след промяната:
площ: 270 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.31.32,
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на Община Плевен, данни преди
промяната: площ: 13 874 кв. м, данни след промяната: площ: 11 168 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.47.1,
ливада, собственост на Тана Александрова Конова
съгласно договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 164, том XIX, рег.
7116 от 20.08.2001 г., издаден от ОСЗГ – Плевен,
данни преди промяната: площ: 354 кв. м, данни
след промяната: площ: 305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.47.2,
ливада, собственост на Община Плевен въз основа
на документ № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 2120 кв. м, данни след промяната:
площ: 1892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.47.3,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 1641 кв. м, данни след промяната:
площ: 1433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.47.4, пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 14 517 кв. м, данни след промяната:
площ: 14 432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.47.5, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 2166 кв. м, данни след промяната: площ:
2196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.47.6, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 1219 кв. м, данни след промяната: площ:
1180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.85.20,
начин на трайно ползване: нива, собственост на
Йорданка Илиева Гатева съгласно договор за делба
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на земеделски имот с нотариално заверени подписи № 8914, том XXIX, дело № 55 от 13.11.2000 г.,
данни преди промяната: площ: 378 кв. м, данни
след промяната: площ: 307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.85.21,
нива, собственост на Цветан Костов Ванов съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото
на собственост с план за земеразделяне № 3-7
от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 170 кв. м, данни след
промяната: площ: 167 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.86.39,
нива, собственост на Даниел Иванов Митов съгласно н.а. за продажба на земеделска земя № 178,
том 29, рег. 14062, дело № 6304 от 27.09.2016 г.,
данни преди промяната: площ: 423 кв. м, данни
след промяната: площ: 392 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.86.40,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 1040 кв. м, данни след промяната: площ:
1032 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.89.20,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 1592 кв. м, данни след промяната: площ:
1412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.90.12,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 34 854 кв. м, данни след промяната:
площ: 34 844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.90.13,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
574 кв. м, данни след промяната: площ: 510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.91.23,
нива, собственост на Димитра Пъшева Радулова
съгласно договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 3135, том IX,
дело № 151 от 15.04.2002 г., данни преди промяната: площ: 1450 кв. м, данни след промяната:
площ: 1345 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.96.42,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 11 938 кв. м, данни след промяната:
площ: 11 324 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06495.97.2,
нива, собственост на Веселин Петров Пачев съг
ласно н.а. № 86, том 30, рег. 10634, дело № 6219
от 23.07.2014 г. на СВ – Плевен, данни преди промяната: площ: 2999 кв. м, данни след промяната:
площ: 2994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.97.3,
нива, собственост на Иван Ангелов Тодоров
съгласно договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 4425, том XII,
дело № 75 от 16.08.2000 г., данни преди промяната: площ: 3002 кв. м, данни след промяната:
площ: 2992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.97.31,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 2423 кв. м, данни след промяната: площ:
1608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.1,
ниско застрояване (до 10 м), собственост на Ваня
Коцева Симеонова съгласно постановление на
съдия-изпълнителя по чл. 386, ал. 1 от ГПК или
на съда по несъстоятелността по чл. 717, ал. 2 от
ТЗ № 228, том XXV, рег. 24779 от 28.12.2007 г.,
на СВ – Плевен, данни преди промяната: площ:
10 208 к в. м, данни след пром яната: площ:
8976 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.4,
нива, собственост на Искрена Иванова Симеонова
съгласно договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 5541, том XVI,
дело № 129 от 12.09.2000 г., данни преди промяната: площ: 4642 кв. м, данни след промяната:
площ: 4547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.24,
нива, собственост на ДПФ съгласно решение по
чл. 27 ППЗСПЗЗ за причисляване на земеделски
земи към ДПФ срещу ПКБ по чл. 27б, ал. 4
ППЗСПЗЗ № 05-3 от 6.02.2002 г., издаден от
ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
49 9 9 к в. м , д а н н и с лед п р о м я н ат а: п лощ:
4899 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.26,
нива, собственост на „Елана Агрокредит“ – АД,
съгласно н.а. № 138, том 33, рег. 15600, дело № 7121
от 25.10.2016 г. на СВ – Плевен, данни преди промяната: площ: 4502 кв. м, данни след промяната:
площ: 4441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.28,
нива, собственост на Катя Атанасова Ангелова
съгласно н.а. за дарение на земеделска земя № 171,
том XV, рег. 10764, дело № 2971 от 22.12.2000 г.,
данни преди промяната: площ: 5001 кв. м, данни
след промяната: площ: 4931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.29,
нива, собственост на Иван Атанасов Петров съгласно н.а. за дарение на земеделска земя № 170,
том XV, рег. 10763, дело № 1970 от 22.12.2000 г.,
данни преди промяната: площ: 5000 кв. м, данни
след промяната: площ: 4918 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06495.104.30,
нива, собственост на Васил Лазаров Илиев съгласно договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 7670, том XXI,
дело № 20 от 13.09.2001 г., данни преди промяната: площ: 6999 кв. м, данни след промяната:
площ: 6907 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.31,
нива, собственост на Латинка Василева Иванова
съгласно н.а. за продажба на земеделска земя
№ 145, том I, рег. 1108, дело № 92 от 11.03.2004 г.,
данни преди промяната: площ: 4000 кв. м, данни
след промяната: площ: 3947 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.32,
нива, собственост на Върбан Илиев Цветанов
съгласно договор за делба на земеделски имот
с нотариално заверени подписи № 181, том 21,
рег. 16301 от 7.12.2009 г., данни преди промяната:
площ: 4000 кв. м, данни след промяната: площ:
3946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.39,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 4483 кв. м, данни след промяната: площ:
2565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.104.41, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата съгласно решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 2255 кв. м, данни
след промяната: площ: 2262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.105.9,
нива, собственост на Борислав Димитров Ангелов съгласно: н.а. за продажба на земеделска
зем я № 125, том X I, рег. 4697, дело № 2222
от 28.03.2013 г., н.а. за дарение на земеделска
земя № 123, том XI, рег. 4694, дело № 2219 от
28.03.2013 г., „Простор“ – ООД, съгласно н.а. за
продажба на земеделска земя № 194, том II, рег.
1928, дело № 276 от 9.06.2008 г., данни преди
промяната: площ: 12 000 кв. м, данни след промяната: площ: 11 956 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.106.8,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 55 198 кв. м, данни след промяната:
площ: 54 911 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.106.9,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 2790 кв. м, данни след промяната: площ:
2718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.106.10,
нива, собственост на Димитринка Цветанова
Каракирова съгласно договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи
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№ 5973, том XVII, дело № 109 от 5.07.2001 г., данни
преди промяната: площ: 11 818 кв. м, данни след
промяната: площ: 11 436 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.106.11,
нива, собственост на Цветан Маринов Цветанов
съгласно решение на ПК по чл. 27а ППЗСПЗЗ
за обезщетяване със земи от ОПФ, ДПФ или по
чл. 19 ППЗСПЗЗ № 3-15 от 8.05.2000 г., издадено
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
1645 кв. м, данни след промяната: площ: 1455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.106.13,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 11 819 кв. м, данни след промяната:
площ: 11 497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.149.27,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 8946 кв. м, данни след промяната:
площ: 8597 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.149.29,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с план
за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
669 кв. м, данни след промяната: площ: 454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.149.30,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 3902 кв. м, данни след промяната:
площ: 3118 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.150.29,
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, данни преди промяната:
площ: 26 037 кв. м, данни след промяната: площ:
25 572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.150.31,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 3834 кв. м, данни след промяната: площ:
3833 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.152.20,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Плевен съгласно решение
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване правото на собственост с
план за земеразделяне № 3-7 от 14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 6148 кв. м, данни след промяната: площ:
6085 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.157.3,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ № 176 от 24.11.2008 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 2202 кв. м, данни след промяната: площ:
2200 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 06495.157.11,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документи: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден
от ОД „Земеделие“ – Плевен, акт за публична
общинска собственост № 38511 от 20.02.2013 г.,
издаден от областния управител, данни преди
промяната: площ: 139 756 кв. м, данни след промяната: площ: 137 391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.158.21, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, данни преди промяната: площ:
2239 кв. м, данни след промяната: площ: 483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 06495.888.1,
за друг обществен обект, комплекс, с. Брестовец,
данни преди промяната: площ: 1 100 376 кв. м,
данни след промяната: площ: 1 165 103 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 06495.3.27:
площ: 44 157 кв. м, за друг вид застрояване,
собственост на с. Брестовец;
поземлен имот с идентификатор 06495.106.12:
площ: 2071 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Плевен
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото на
собственост с план за земеразделяне № 3-7 от
14.02.1995 г., издаден от ПК – Плевен.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

1625

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗА ЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3573-П
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1703 от 9.10.2017 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 85 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и
протоколно решение № 5429 от 28.02.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на земеделието,
храните и горите, представляващ: поземлен имот
с идентификатор 14773.501.117, с площ 3577 кв. м,
намиращ се на ул. Първа в с. Георги Дамяново,
община Георги Дамяново, област Монтана, ведно
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с построените в него 5 сгради с идентификатори: 14773.501.117.1, 14773.501.117.2, 14773.501.117.3,
14773.501.117.4 и 14773.501.117.5 (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 60 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
12 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицет о, оп равомощено да зак у пи т ръж ната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

БРОЙ 21

ДЪРЖАВЕН

2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1595

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3574-П
от 5 март 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1723 от 29.08.2018 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 74 от 2018 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5431 от 5.03.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права
за управление на областния управител на област Враца, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 12259.1020.103, с площ 355 кв. м,
намиращ се на ул. Георги Бенковски № 2, ж.к.
Централна градска част във Враца, община Враца, област Враца, ведно с построените в имота:
административна, делова сграда с идентификатор
12259.1020.103.1, със застроена площ 255 кв. м и
преддверие (вход) към административната сграда
с идентификатор 12259.1020.103.2, със застроена
площ 13 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 157 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
25 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414, в срок
до 11-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
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тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 16-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 16-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1662

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3575-П
от 5 март 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
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Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1689 от 13.09.2017 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 79 от 2017 г.) относно
откриване на процед у ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5432 от 5.03.2019 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 07079.618.12, с площ 9034 кв. м, намиращ
се в Промишлена зона „Север“, Бургас, община
Бургас, област Бургас (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 900 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 40 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
120 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 12-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай, че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 17-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
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за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1663

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 867
от 20 декември 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община (НАГ – СО) е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-249 от 15.12.2015 г.
от Елена Митова, Лиляна Найденова, Павлина
Паскова и Калинка Ванке, съсобственици на
ПИ с идентификатор по кадастралната карта и
кадастр алните регистри 32216.2310.52 на с. Иваняне, с искане за разрешаване изработването на
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за улична регулация (ИПУР) – създаване на задънена улица, и план за регулация и
застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор по КК
и КР на с. Иваняне 32216.2310.52, образуване на
УПИ V-52, УПИ VI-52, УПИ VII-52 и УПИ VIII-52,
кв. 7а, м. В.з. Спирка Иваняне – м. Бели брег,
район „Банкя“.
Със Заповед № РА50-198 от 7.04.2016 г. на и.д.
главен архитект на Столичната община е одобрено
задание и разрешено изработването на проект
за изменение на план за улична регулация за
създаване на задънена улица с цел осигуряване
на транспортен достъп до новосъздадените урегулирани поземлени имоти и план за регулация
и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор
по КК и КР 32216.2310.52, м. В.з. Спирка Иваняне – м. Бели брег, район „Банкя“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1695 от 7.04.2016 г.
заповедта за разрешение на устройствена процедура е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Банкя“ по реда на чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1695-[1] от
20.02.2017 г. е внесен проект за изменение на план
за улична регулация от о.т. 57а (нова) – о.т. 57б
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(нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 57б (нова) до о.т. 57в (нова) и
план за регулация и застрояване в обхвата на
ПИ с идентификатор 32216.2310.52 по КККР на
с. Иваняне с цел създаване на УПИ V-52 „за
ЖС“, УПИ VI-52 „за ЖС“, УПИ VII-52 „за ЖС“
и УПИ VIII-52 „за ЖС“, кв. 7а, м. В.з. Спирка
Иваняне – м. Бели брег, район „Банкя“. Към
проекта са представени: съгласу ван П У П с
изх. № 121 от 28.09.2016 г. на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД; изходни данни с изх. № ТУ-3
910/11.2016 г. на „Софийска вода“ – АД, и декларация за липса на съществуваща растителност,
изработена от ландш. арх. Маруся Нокова, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО с
изх. № СЕК16-ГР94-433 от 15.12.2016 г., съгласно
чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1695-[2] от
22.02.2017 г. са внесени допълнителни документи.
С п ис мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -1695 -[3] о т
2.06.2017 г. на началник-отдел „Устройствено
планиране“ проектът е изпратен до кмета на
район „Банкя“ за обявяване на заинтересуваните
лица на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1695-[4] от
4.09.2017 г. за внасяне на допълнителни документи са представени: становище изх. № 36763807 от 7.06.2017 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) – София, в което е удостоверено, че не
е необходимо провеждане на процедури по реда
на глава втора от наредбата за ОС и Удостоверение изх. № 25-60092 от 26.07.2017 г. за приемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри за поземлен
имот с идентификатор 32216.2310.52, издадено от
Службата по геодезия, картография и кадастър
(СГКК) – София.
С писмо изх. № РБН17-ГР00-59 от 2.01.2018 г.
(вх. № CA Г16-ГР00 -1695-[5] от 4.01.2018 г. на
НАГ – СО) кметът на район „Банкя“ удостоверява, че проектът е съобщен на заинтересованите
страни и в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Проектът заедно с приложените писмени доказателства са съгласувани от следните отдели
към НАГ – СО: „Устройствено планиране“, „Благоустройствени дейности и природни ресурси,
зелени политики и градска мобилност“ – КТ и
ИМ, и е представено становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“.
Проектът е разгледан от Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с
протокол № ЕС-Г-28 от 17.04.2018 г., т. 5 от дневния
ред, със служебно предложение, както следва:
„Към решението за одобряване с този проект да се
одобри улицата от о.т. 57а (нова) до о.т. 57г (нова),
допусната и обявена с административна преписка
№ ГР-94-З-5/2009 г. Улицата от о.т. 57г (нова) до
о.т. 44а (нова) ще бъде предмет на одобряване
по същата административна преписка. Това да
се сигнира по подходящ начин в графичната и
текстова част на проекта. Приема проекта. След
изпълнение на служебното предложение изпраща за одобряване по компетентност в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 от ЗОС.“
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С п исмо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -1695 -[6] о т
12.06.2018 г. протоколът на ОЕСУТ е изпратен
на заявителите за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1695-[7] от
15.08.2018 г. за внасяне на допълнителни документи е представен коригиран проект за ПУП
съгласно служебното предложение на ОЕСУТ
по протокол № ЕС-Г-28 от 17.04.2018 г., т. 5 от
дневния ред.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Искането за одобряване на проекта за подробен
устройствен план е направено от заинтересувани лица по смисъла на чл. 124а, ал. 5 – Елена
Митова, Лиляна Найденова, Павлина Паскова
и Калинка Ванке, съгласно представените документи за собственост и скица от СГКК – София.
Действащият регулационен план за контактната територия е одобрен със Заповед № 2705 от
29.12.1967 г. на заместник-министър на архитектурата и благоустройството.
Действащата кадастрална карта е одобрена
със Заповед № РД-18-12 от 17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Имот с идентификатор 32216.2310.52 по кадаст
ралната карта и кадастралните регистри (КККР)
на с. Иваняне, предмет на проекта, представлява
неурегулиран поземлен имот.
Съгласно представена скица от СГКК – София, трайното предназначение на територията е
„Земеделска“, а начинът на трайно ползване на
имотите: „Нива“.
С представения проект се цели промяна предназначението на имота от земеделски в такъв за
неземеделски нужди.
Видно от представения проект се изменя план
за улична регулация от о.т. 57а (нова) – о.т. 57б
(нова) до о.т. 57г (нова) и се създава задънена
улица от о.т. 57б (нова) до о.т. 57в (нова) с цел
осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти: УПИ V-52
„за ЖС“, УПИ VI-52 „за ЖС“, УПИ VII-52 „за
ЖС“ и УПИ VIII-52 „за ЖС“, в обхвата на ПИ с
идентификатор 32216.2310.52 по КККР на с. Иваняне, кв. 7а, м. В.з. Спирка Иваняне – м. Бели
брег, район „Банкя“.
За горното е налице основание по чл. 17, ал. 2,
т. 1 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новосъздадените
УПИ се осигурява по изменението на план за
улична регулация и по предложената задънена
улица.
Изменението на ПУР е обусловено от урегулирането на имота – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване на достъп до новообразуваните
УПИ, поради което основание за изменението е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Планът за застрояване цели осигуряване на възможност за застрояване в имотите с предвиждане
на свободно, нискоетажно застрояване – 2-етажни
жилищни сгради с к.к. 8,50 м в новосъздадените
УПИ с отреждане „за ЖС“.
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С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Предназначението на новообразуваните урегулирани поземлени имоти е за жилищно строи
телство, което отговаря на ОУП на СО/2009 г.
и на устройствена категория по т. 6 („Жм2“) от
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
Предвид горното проектът не противоречи на
ОУП на СО, с което е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПР и ПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Предложеният проект е в съответствие с изиск
ванията на материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им и е
спазена процедурата по допускане и обявяване.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ.
Предвиденото с проекта – план за улична регулация, представлява мероприятие от публичен
характер съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОС, поради
което компетентен да одобри проекта за плана
за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 7
от ЗОС е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, устройствена категория по т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-28 от 17.04.2018 г.,
т. 5, Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за улична
регулация от о.т. 57а (нова) – о.т. 57б (нова) до
о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от
о.т. 57б (нова) до о.т. 57в (нова), кв. 7а, м. В.з.
Спирка Иваняне – м. Бели брег, район „Банкя“,
по червените, кафявите и зелените линии, циф
ри, букви и зачертавания съгласно приложения
проект.
2. Проект за план за регулация за създаване
на УПИ V-52 „за ЖС“, УПИ VI-52 „за ЖС“,
УПИ VII-52 „за ЖС“ и УПИ VIII-52 „за ЖС“,
кв. 7а, м. В.з. Спирка Иваняне – м. Бели брег,
район „Банкя“, по червените, кафявите и сините
линии, цифри, текст и щрихи съгласно приложения проект.
3. Проект за план за застрояване за УПИ V-52
„за ЖС“, УПИ VI-52 „за ЖС“, УПИ VII-52 „за
ЖС“ и УПИ VIII-52 „за ЖС“ без допускане
на намалени разстояния към вътрешнорегула
ционни граници, съседни имоти и/или сгради,
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включително през улица, кв. 7а, м. В.з. Спирка
Иваняне – м. Бели брег, район „Банкя“, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
Строително разрешение ще бъде издадено след
провеждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
дирекция „Правно-нормативно, информационно и
финансово обслужване“ към Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 43
от 31 януари 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община (НАГ – СО) е постъпило заявление с вх. № ГР-94-00-120/10.06.2013 г.
от Александър Стойков и Яна Стойкова чрез
Божидара Колева – упълномощено лице, собственици на поземлен имот (ПИ) с идентификатор по
кадастралната карта и кадастралните регистри
02659.2194.673, с искане за разрешаване изработване на проект за изменение на действащ подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план за
регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ III-673
за образуване на нови УПИ III-673 и УПИ ХХ673 за поземления имот по кадастрална карта и
създаване на задънена улица с цел осигуряване на
транспортен достъп до нов УПИ ХХ-673, кв. 54,
м. В.з. Банкя, район „Банкя“.
Със Заповед № РД-09-50-570 от 15.07.2014 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработване на проект за ПУП – изменение на план
за улична регулация – откриване на задънена
улица с цел осигуряване на транспортен достъп
до новообразуван урегулиран поземлен имот, и
изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) за УПИ III-673 с цел образуване на нови
УПИ III-673 и УПИ ХХ-673 за поземлен имот с
идентификатор по кадастралната карта и кадаст
ралните регистри 02659.2194.673, кв. 54, м. В.з.
Банкя, район „Банкя“.
Заповедта с мотивираното предложение са
изпратени за сведение и изпълнение на кмета
на район „Банк я“ с писмо изх. № ГР-94-00120/15.07.2014 г. на началник-отдел „Подробни
устройствени планове“.
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С ъ с за я в лен ие с вх. № Г Р-94 - 0 0 -12 0 -[1]/
12.02.2015 г. е внесен проект за ПУП – ИПРЗ
в обхвата на поземлен имот с идентификатор
02659.2194.673 по КККР на гр. Банкя с цел образуване на нови УПИ III-673 и УПИ ХХ-673 и изменение на план за улична регулация – откриване
на задънена улица от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б
(нова), кв. 54, м. В.з. Банкя, район „Банкя“.
С писмо изх. № ГР-94-00-12-[2]/12.05.2015 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
на заявителите им е указано, че е необходимо
да коригират проекта за ПУП – ИПЗ или да
представят документи, доказващи законността
на съществуващата сграда.
С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 18 -Г Р 0 0 - 8 8 0/
19.04.2018 г. за внасяне на допълнителни документи са представени: удостоверение за търпимост
№ 83/14.04.2018 г. на главния архитект на СО; скица № 29862/17.05.2013 г. за поземлен имот с идентификатор 02659.2194.673, издадена от Службата по
геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София; скица № 15-436821/8.09.2017 г. за поземлен
имот с идентификатор 02659.2194.3011, издадена от
СГКК – София; скица № 15-436820/8.09.2017 г. за
поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3010,
изда дена от СГК К – Софи я, и ск ица № 15436819/8.09.2017 г. за поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3009, издадена от СГКК – София.
С писмо изх. № САГ18-ГР00-880-[1]/9.05.2018 г.
е указано на заявителя, че е необходимо да се
представи коригиран проект за ПУП, като не се
потвърждава съществуващата сграда и се изработи
върху актуална кадастрална карта.
Със за явление вх. № СА Г18-ГР00 -880 -[2]/
25.05.2018 г. за внасяне на допълнителни документи са представени: комбинирана скица
за пълна или частична идентичност съгласно
чл. 16, а л. 3 от ЗК ИР с нанесена ак т уа лна
кадастрална карта и действащ регулационен
план; проект за ПУП – ИПРЗ, изработен върху
актуална кадастрална основа и коригиран по
отношение на изменение на план за застрояване –
3 бр. оригинали.
Към проекта са представени: актуални скици
за имотите – предмет на разработката, издадени
от СГКК – София; комбинирана скица за пълна
или частична идентичност съгласно чл. 16, ал. 3
от ЗКИР; експертна оценка на съществуващата
растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО, с изх. № 3C-94-A-38/22.08.2014 г.
съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
С писмо изх. № САГ18-ГР00-880-[3]/15.06.2018 г.
на началник-отдел „Устройствено планиране“ проектът е изпратен на кмета на район „Банкя“ за
съобщаване на заинтересованите лица съгласно
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
С ъгл асно п исмо и з х. № РБН18 -Г Р 0 0 - 61/
1 2 . 0 7. 2 0 1 8 г. (в х . № С А Г 1 8 - Г Р 0 0 - 8 8 0 - [4 ] /
13.07.2018 г.) на кмета на район „Банкя“ проектът
е съобщен на заинтересуваните страни, като в
законоустановения срок няма постъпили възражения, приложени са доказателства по обявяването.
Проектът заедно с приложените писмени
доказателства са разгледани от Общинск и я
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) по протокол № ЕС-Г-64/21.08.2018 г.,
т. 18, както следва:
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„Приема проекта. Предлага да се издаде административен акт за одобряването му.“
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установява следното:
Искането за одобряване на ПУП – ИПРЗ и
ИПУР е направено от заинтересовани лица по
смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ – Александър Стойков и Яна Стойкова като собственици на поземлени имоти с идентификатори
02659.2194.3010, 02659.2194.3011 и 02659.2194.3009 по
КК и КР на гр. Банкя, попадащи в УПИ III-673,
кв. 54, м. В.з. Банкя, район „Банкя“ – предмет
на плана, съгласно представените документи за
собственост, скици за имотите и комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно приложената комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16,
ал. 3 от ЗКИР, изработена на 12.09.2017 г. от
„Геок ад 93“ – ЕООД, имоти с идентификатори
02659.2194.3009, 02659.2194.3010 и 02659.2194.3011
по КККР на район „Банкя“, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 17.01.2012 г. от изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК), са идентични с УПИ III-673
от кв. 54, м. В.з. Банкя, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-92 от 26.02.1987 г. и Заповед № РД09-11 от 11.01.1990 г.
Действащият КЗРП за м. В.з. Банкя е одоб
рен със Заповед № РД-02-14-92 от 26.02.1987 г.
на председателя на Комитета по териториално и
селищно устройство и ИУР, одобрен със Заповед
№ РД-09-11 от 11.01.1990 г. на председателя на
ИК на ОбНС.
Кадастралната карта е одобрена със Заповед
№ РД-18-13 от 17.01.2012 г. от изпълнителния
директор на АГКК.
С изработения проект за подробен устройствен
план се предвижда изменение на УПИ III-673 с
цел образуване на нови УПИ III-3011 – „За жил.
стр.“, и УПИ ХХ-3010 – „За жил. стр.“, по имотни
граници за имотите по кадастрална карта, като
не се изменят общите регулационни линии към
съседните имоти, и изменение на план за улична регулация – създаване на задънена улица от
о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова) с цел осигуряване
на транспортен достъп до новообразуван УПИ ХХ3010, кв. 54, м. В.з. Банкя, район „Банкя“.
Предвид горното основание за одобряване
на проекта ИПР с разделяне на два УПИ и отреждането им за имотите по кадастрална карта
е нормата на чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 от ЗУТ.
С одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен действащият ПУП и е налице основание за
изменението му по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
Изменението на плана за улична регулация
е обусловено от разделянето на имотите – предмет на плана, и необходимостта от осигуряване
на достъп до нов УПИ ХХ-3010, поради което
основание за изменението е нормата на чл. 134,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
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Лицето (изход) към улица на нов УПИ III3011 – „За жил. стр.“, се осигурява по действащ
план за улична регулация, одобрена със Заповед
№ РД-02-14-92 от 26.02.1987 г. и Заповед № РД-09-11
от 11.01.1990 г., а за нов УПИ ХХ-3010 – „За жил.
стр.“, се осигурява по предложеното изменение
на действащата улична регулация – задънена
улица от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова), с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 от ЗУТ.
По отношение на застрояването с проекта за ПУП – ИПЗ в нови УПИ III-3011 – „За
жил. стр.“, и УПИ ХХ-3010 – „За жил. стр.“, се
предвижда ново свободностоящо, нискоетажно
застрояване – свободностоящи жилищни сгради
на два етажа (Н кота корниз до 7,50 м), без да се
допускат намалени разстояния.
Планът се одобрява при спазване изискванията
на чл. 31, ал. 1 от ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на жилищни сгради.
Предвид горното основание за одобряване
на проекта ИПЗ е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6
от ЗУТ.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Горното се доказва с проекта и представената
обяснителна записка към него.
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския
съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.) имотите
попадат в устройствена зона: „Зона с малкоетажно
застрояване с допълнителни специфични изиск
вания“ (Жм2), съгласно т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Конкретното предназначение на нови УПИ III3011 и УПИ ХХ-3010 – за жилищно строителство,
както и предвиденото застрояване на сгради с
жилищно предназначение е допустимо в устройствена зона „Жм2“ съгласно т. 6 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2,
т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено
е изработване на ПУП от компетентен за това
орган. Внесен е проект, който е съобщен по реда
на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. Изпълнени са предписанията в разрешението. Проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 81, ал. 4 от ЗУТ отчуждаванията за прокарване на нова задънена улица в
урегулирана територия по искане на собственика
на поземления имот са за негова сметка.
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С изменението на плана за улична регулация
се предвижда отчуждаване на имот – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС компетентен да
одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 15,
ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 и
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 81, ал. 4, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115, ал. 1 и
2 от ЗУТ, устройствена зона по т. 6 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-64/21.08.2018 г., т. 18, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за улична
регулация (ИПУР) – създаване на задънена улица
от о.т. 71а (нова) до о.т. 71б (нова), с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуван
УПИ, м. В.з. Банкя, район „Банкя“, по кафявите
и зелените линии, цифри, букви и зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Проект за изменение на план за регулация (ИПР), като от УПИ III-673 се образуват
нови УПИ III-3011 – „За жил. стр.“, и УПИ ХХ3010 – „За жил. стр.“, за имотите по кадастралната
карта, кв. 54, м. В.з. Банкя, район „Банкя“, по
кафявите и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект.
3. Проект за изменение на план за застрояване (ИПЗ) на нови УПИ III-3011 – „За жил. стр.“,
и УПИ ХХ-3010 – „За жил. стр.“, кв. 54, м. В.з.
Банк я, район „Банк я“, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в
Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.

1451

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 45
от 31 януари 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ16-ГР00-365 от 3.02.2016 г. от Ивайло
Пенчев чрез пълномощника Милена Захариева с
искане за разрешаване изработването на проект
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за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 04234.6957.31 и 04234.6957.88
по КККР на с. Бистрица, район „Панчарево“.
Към заявлението е приложено мотивирано
предложение за изготвяне на ПУП – ПРЗ, задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 от
ЗУТ, нотариален акт № 78, том II, рег. № 16784
от 23.11.2015 г., нотариален акт № 22, том I, рег.
№ 2140, дело № 18 от 4.05.2004 г., нотариален
акт № 12, том VII, рег. № 23745, дело № 1062
от 7.11.2011 г., нотариален акт № 22, том I, рег.
№ 01173, дело № 0021 от 28.01.2014 г., нотариален
акт № 23, том I, рег. № 01178, дело № 0022 от
28.01.2014 г., нотариален акт № 93, том III, рег.
№ 09438, дело № 0445 от 24.06.2014 г., скица № 1512225 от 13.01.2016 г. за поземлен имот с идентификатор 04234.6957.31, издадена от СГКК – София,
скица № 15-12228 от 13.01.2016 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6957.88, издадена от
СГКК – София, и пълномощно.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и са
приложени техните становища. Същото е разгледано от ОЕСУТ, като с решение по протокол
№ ЕС-Г-47 от 21.06.2016 г., т. 14, е предложено
на главния архитект на СО да издаде заповед за
разрешаване на устройствена процедура.
При направена служебна проверка е установено, че в Направление „Архитектура и градо
устройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № САГ16-ГР00-1886 от 22.04.2016 г.
от Георги Василев, Милчо Боров, Иван Василев,
Сотислав Божков и „Имова“ – ООД, с което е
поискано разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.27, 04234.6958.32,
04234.6958.33, 0 4234.6958.34, 0 4234.6958.36 и
04234.6958.45 по КККР на с. Бистрица, район
„Панчарево“.
Към заявлението е приложено мотивирано
предложение за изготвяне на ПУП – ПРЗ, задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 от
ЗУТ, нотариален акт № 86, том VI, рег. № 10099,
дело № 927 от 26.10.2005 г., скица № 15-185578 от
18.04.2016 г. за поземлен имот с идентификатор
04234.6958.27, издадена от СГКК – София, нотариален акт № 66, том I, рег. № 1613, дело № 57
от 17.05.2004 г., скица № 15-185558 от 18.04.2016 г.
за поземлен имот с идентификатор 04234.6958.32,
издадена от СГКК – София, нотариален акт № 49,
том III, рег. № 3979, дело № 385 от 11.06.2004 г.,
скица № 15-185581 от 18.04.2016 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6958.33, издадена от
СГКК – София, нотариален акт № 8, том I, рег.
№ 544, дело № 8 от 13.05.2013 г., скица № 15-185585
от 18.04.2016 г. за поземлен имот с идентификатор
04234.6958.34, издадена от СГКК – София, нотариален акт № 15, том I, рег. № 301, дело № 13 от
14.02.2005 г., скица № 15-194624 от 21.04.2016 г. за
поземлен имот с идентификатор 04234.6958.36,
издадена от СГК К – София, нотариален акт
№ 04, том I, рег. № 269, дело № 04 от 4.02.2004 г.,
скица № 15-184261 от 15.04.2016 г. за поземлен
имот с идентификатор 04234.6958.45, издадена от
СГКК – София, и пълномощни.
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Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и са
приложени техните становища.
Със Заповед № РА50-488 от 26.07.2016 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на ПУП – ПРЗ в териториален обхват на
поземлени имоти с идентификатори 04234.6957.31,
0 42 3 4.69 57. 8 8 , 0 42 3 4.69 58 . 2 7, 0 42 3 4.69 58 . 32 ,
04234.6958.33, 04234.6958.34, 04234.6958.36 и
04234.6958.45 по КККР на с. Бистрица и прилежащата улица по КККР на с. Бистрица, район
„Панчарево“.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -3 6 5 -[1] о т
27.07.2016 г. заповедта е изпратена до заявителите
и до кмета на район „Панчарево“ за разгласяване
по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-365-[2] от
13.01.2017 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатори 04234.6958.27,
0 42 3 4.69 58 . 32 , 0 42 3 4.69 58 . 33, 0 42 3 4.69 58 . 3 4 ,
0 4234.6958.36, 0 4234.6958.45, 0 4234.6957.31 и
04234.6957.88 по КККР на с. Бистрица с обяснителна записка и документи за собственост.
Представени са изходни данни по вх. № ТУ3617 от 28.09.2016 г. от „Софийска вода“ – АД,
декларация по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК16ГР94-369 от 30.09.2016 г., съгласно която в границите на имотите няма съществуваща дървесна
растителност. Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 3.10.2016 г.,
със „Софийска вода“ – А Д, и „ЕСО“ – ЕА Д,
на 17.10.2016 г. с ъгласно п исмо изх. № Ц УПМО-5561/4 от 17.10.2016 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-365-[5] от
10.03.2017 г. е представено мотивирано предложение за ПОД, съгласувано на 2.03.2017 г. от
СДВР – отдел „ПП“, и на 1.03.2017 г. от СО – отдел
„ОБД“, съгласно решение по т. 18 от протокол
№ 101 от 28.02.2017 г. и Решение № СО-4-ЕО от
2017 г. на директора на РИОСВ – София, видно
от което не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от наредбата за ОС.
С ъс за я влен и я вх. № СА Г16 -Г Р0 0 -365-[9]
от 27.09.2017 г. и вх. № САГ16-ГР00-365-[10] от
18.10.2017 г. са внесени коригирани план-схеми
по чл. 108 от ЗУТ, част „ВиК“ и „Електроснабдяване“ и мотивирано предложение за транспортен достъп с организация на движението „част
Комуникации“, съгласувано на 5.10.2017 г. от
СДВР – отдел „ПП“, и на 2.10.2017 г. от СО – отдел
„ОБД“, съгласно решение по т. 10 от протокол
№ 32 от 1.08.2017 г.
С п ис м а и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 -365 -[11] о т
22.11.2017 г. и САГ16-ГР00-365-[15] от 3.04.2018 г.
проектът за ПУП – ПРЗ и план-схеми по чл. 108 от
ЗУТ са изпратени на кмета на район „Панчарево“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
В съответствие с изискванията на чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ проектът и план-схемите на техническата инфраструктура и надлъжни профили са обявени на заинтересованите лица чрез
обнародване в „Държавен вестник“, бр. 96 от
1.12.2017 г. и бр. 34 от 20.04.2018 г., като видно от
писма изх. № РПН17-ВК08-1857/1 от 11.01.2018 г.
и изх. № РПН18-ВК08-604/1 от 5.06.2018 г. на
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кмета на район „Панчарево“ и приложените
към него доказателства в законоустановения
срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са постъпили
възражения.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-365-[17] от
12.07.2018 г. е внесено удостоверение № 25-30851
от 25.04.2018 г., с което СГКК – София, съгласува
проект за изменение на КККР за ПИ с идентификатори 04234.6957.31 и 04234.6957.88.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-46 от 19.06.2018 г.,
т. 6, със служебно предложение да се представи
удостоверение по чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (в сила от
13.01.2017 г.) за всички имоти, предмет на разработката, и предвидените в схемите трафопостове
да се отразят в застроителния план, като след
изпълнение на служебното предложение ОЕСУТ
предлага да се издаде акт за одобряването му.
В изпълнение на решението на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-46 от 19.06.2018 г., т. 6, със заявление вх. № САГ16-ГР00-365-[18] от 26.07.2018 г.
е представен коригиран проект.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-365-[19] от
29.08.2018 г. е внесен преработен проект, като
улица-тупик от о.т. 863г до о.т. 863д е преместена
в северна посока. За така направеното изменение
е налице хипотезата на чл. 128, ал. 13 от ЗУТ, тъй
като е представено нотариално заверено съгл асие
от всички заинтересовани от промяната лица.
Представени са и нотариален акт № 189, том II,
рег. № 6937, дело № 348 от 3.05.2018 г., нотариален акт № 148, том I, рег. № 2933, дело № 117 от
9.08.2018 г. и нотариален акт № 150, том I, рег.
№ 2953, дело № 119 от 10.08.2018 г.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-365-[20] от
14.09.2018 г. е внесено удостоверение № 25-145256
от 10.09.2018 г., с което СГКК – София, е съгласувала проект за изменение на КККР за ПИ
с идентификатори 04234.6958.27, 04234.6958.32,
0 42 3 4.69 58 . 33, 0 42 3 4.69 58 . 3 6 , 0 42 3 4.69 58 .45,
04234.6957.31 и 04234.6957.88.
Преработеният проект е разгледан и приет
на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-73
от 25.09.2018 г., т. 10, с решение да се издаде
административен акт за одобряването на ПУП.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-365-[21] от
12.12.2018 г. е внесен коригиран проект, с който
е отстранено несъответствие между графичната
и текстовата част на проекта и нотариален акт
№ 1, том II, рег. № 3747, дело № 162 от 10.10.2018 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
П У П – ПРЗ е направено от заинтересувани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
ЗУТ, а именно Ивайло Пенчев, Георги Василев,
Милчо Боров, Иван Василев, Сотислав Божков и „Имова“ – ООД, като собственици към
момента на внасяне в НАГ – СО, на искането
за одобряване на проекта на поземлени имоти
с идентификатори 04234.6957.31, 04234.6957.88,
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0 42 3 4.69 58 . 2 7, 0 42 3 4.69 58 . 32 , 0 42 3 4.69 58 . 33,
04234.6958.34, 04234.6958.36 и 04234.6958.45 по
КККР на с. Бистрица съгласно приложените
документи за собственост.
Към настоящия момент собственици на горецитираните имоти са Ивайло Пенчев, Галина
Станева, Милчо Боров, Иван Василев и „Имова“ – ООД, видно от представените по преписката
документи за собственост.
Кадастралната карта на с. Бистрица е одоб
рена със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Действащият ПУП е одобрен с Решение № 614
на СОС по протокол № 98 от 6.10.2011 г.
С представения проект се предвижда урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 04234.6957.31, 04234.6957.88, 04234.6958.27,
0 42 3 4.69 58 . 32 , 0 42 3 4.69 58 . 33, 0 42 3 4.69 58 . 3 4 ,
0 42 3 4.6958. 36 и 0 42 3 4.6958.45 по К К К Р н а
с. Бистрица за образуване на УПИ III-6958.32
„за жс“ (нов), УПИ IV-6958.32 „за жс“ (нов),
УПИ V-6958.27, 6958.34, 6958.45 „за жс“ (нов),
УПИ VI-6958.36 „за жс“ (нов), УПИ VII-6958.33
„за жс“ (нов), УПИ VIII-6958.33 „за жс“ (нов),
УПИ IX-6958.32 „за жс“ (нов), УПИ Х-6958.32
„за жс“ (нов), кв. 53 (нов) и УПИ II-6957.31,
6957.88 „за жс“ (нов), кв. 52 (нов), като регулационните граници са съобразени с имотните
такива на имотите по кадастралната карта,
като от поземлен имот (ПИ) 04234.6958.32 са
образувани 4 бр. УПИ, от ПИ 04234.6958.33 –
2 бр. У ПИ, ПИ 04234.6958.36 е у рег ул и ра н
по имотни граници, а от ПИ 04234.6958.27,
04234.6958.32 и 04234.6958.45 и от ПИ 04234.6957.31
и 04234.6957.88 са образувани общи УПИ.
Предвид горното е налице основание за одоб
ряване на ПР по чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗУТ.
Предвид обстоятелството, че поземлените имоти, които създават нови УПИ ІІ-6957.31, 6957.88 „за
жс“, кв. 52, и УПИ V-6958.27, 6958.34, 6958.45 „за
жс“, кв. 53, са собственост на едни и същи лица,
не е необходимо сключването на предварителен
договор по чл. 17, ал. 3 от ЗУТ.
Достъпът до нови УПИ е по новосъздадени
улици от о.т. 612и – о.т. 831 – о.т. 832 – о.т. 833 –
о.т. 834 – о.т. 835 – о.т. 836 – о.т. 837 – о.т. 838 –
о.т. 839 до о.т. 841 и от о.т. 837 – о.т. 837а – о.т. 837б
до о.т. 837в и нови задънени улици от о.т. 836а –
о.т. 836б – о.т. 836г до о.т. 836д и от о.т. 836б до
о.т. 836в, които се обвързват с улична регулация,
предвидена с действащия план за регулация на
местността, с което е спазено изискването на
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
С ПЗ се предвижда ниско като характер и
свободностоящо като начин жилищно застрояване
с Нкк = 8,50 м при спазване изискванията на
чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 от ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на устройствената процедура, попадат в устройствена зона „Земеделска зона с възможност за
застрояване за неземеделски нужди“ (Сср) съг
ласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
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Предвиденото предназначение на нови УПИ „за
жилищно строителство“ („за ЖС“) е допустимо в
устройствена зона (Сср) съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Представени са план-схеми по чл. 108, ал. 2
от ЗУТ на техническата инфраструктура.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, като е представена декларация, заверена
от дирекция „Зелени системи“ – СО, с № СЕК16ГР94-369 от 30.09.2016 г., съгласно която в границите на имотите няма съществуваща дървесна
растителност.
Представено е решение № СО-4-ЕО от 2017 г.
на директора на РИОСВ – София, видно от което
не е необходимо провеждане на процедура по
реда на глава втора от наредбата за ОС.
Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,
като е представено удостоверение № 25-145256 от
10.09.2018 г., с което СГКК – София, съгласува
проект за изменение на КККР за ПИ с идентификатори 04234.6958.27, 04234.6958.32, 04234.6958.33,
0 4234.6958.36, 0 4234.6958.45, 0 4234.6957.31 и
04234.6957.88.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПР и ПРЗ от компетентния
за това орган, внесен е проект и са изпълнени
предписанията в разрешението, проектът е съоб
щен на всички заинтересовани лица, същият е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на части от недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица, за
изграждане на улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с
ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС).
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от
ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова
задънена улица в урегулирана територия по
искане на собственици на поземлени имоти са
за тяхна сметка.“
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и
3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 81, ал. 1, 3 и 4
от ЗУТ, т. 43 от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-46
от 19.06.2018 г., т. 6, и № ЕС-Г-73 от 25.09.2018 г.,
т. 10, Столичният общински съвет реши:
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Одобрява:
1. Проект за план за регулация за поземлени имоти с идентификатори 04234.6958.27,
0 42 3 4.69 58 . 32 , 0 42 3 4.69 58 . 33, 0 42 3 4.69 58 . 3 4 ,
0 4234.6958.36, 0 4234.6958.45, 0 4234.6957.31 и
04234.6957.88 по КККР на с. Бистрица за образуване на УПИ III-6958.32 „за жс“ (нов), УПИ IV6958.32 „за жс“ (нов), УПИ V-6958.27, 6958.34,
6958.45 „за жс“ (нов), УПИ VI-6958.36 „за жс“
(нов), УПИ VII-6958.33 „за жс“ (нов), УПИ VIII6958.33 „за жс“ (нов), УПИ IX-6958.32 „за жс“
(нов), УПИ Х-6958.32 „за жс“ (нов), кв. 53 (нов)
и УПИ II-6957.31, 6957.88 „за жс“ (нов), кв. 52
(нов), откриване на нови улици от о.т. 612и –
о.т. 831 – о.т. 832 – о.т. 833 – о.т. 834 – о.т. 835 –
о.т. 836 – о.т. 837 – о.т. 838 – о.т. 839 до о.т. 841
и от о.т. 837 – о.т. 837а – о.т. 837б до о.т. 837в и
нови задънени улици от о.т. 836а – о.т. 836б –
о.т. 836г до о.т. 836д и от о.т. 836б до о.т. 836в,
м. Орешковица – с. Бистрица, район „Панчарево“, по сините и червените линии, цифри, букви
и текст съгласно приложения проект.
2. Проект за план за застрояване на УПИ III6958.32 „за жс“ (нов), УПИ IV-6958.32 „за жс“
(нов), УПИ V-6958.27, 6958.34, 6958.45 „за жс“ (нов),
УПИ VI-6958.36 „за жс“ (нов), УПИ VII-6958.33
„за жс“ (нов), УПИ VIII-6958.33 „за жс“ (нов),
УПИ IX-6958.32 „за жс“ (нов), УПИ Х-6958.32 „за
жс“ (нов), кв. 53 (нов) и УПИ II-6957.31, 6957.88
„за жс“ (нов), кв. 52 (нов), с предвиждане на
ново застрояване съгласно приложения проект
и без допускане на намалени разстояния към
вътрешните регулационни линии и между сгради,
включително през улица.
3. План-схеми по чл. 108 от ЗУТ на техничес
ката инфраструктура в обхвата на разработката.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти или
сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
1577
РЕШЕНИЕ № 73
от 14 февруари 2019 г.
Във връзка с изграждане на пътния възел на
Северната скоростна тангента – бул. Илиянци,
се създава възможност за подобряване транспортното обслужване на гр. София и възниква
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необходимостта от адаптиране на съществуващата улична мрежа към новопредвидените
пътни връзки.
Продължението на бул. Илиянци в участъка от пътен възел Северна скоростна тангента – бул. Илиянци, до съществуващия път между
с. Кубратово и кв. Бенковски е предвидено с
общия устройствен план на Столичната община.
Във връзка с горното възниква необходимостта от изработване и процедиране на подробен уст ройствен план – парцеларен план,
регламентиращ продължението на бул. Илиянци
в участъка от пътен възел Северна скоростна
тангента – бул. Илиянци, до съществуващия път
между с. Кубратово и кв. Бенковски.
Териториалният обхват на парцеларния план е
за част от землищата на гр. София и на с. Кубратово, като попада в райони „Нови Искър“ и „Сердика“. Общата дължина на линейното съоръжение
е около 930 м и започва от изградения пътен възел
Северна скоростна тангента – бул. Илиянци.
С Решен ие № 558 о т п ро т окол № 19 о т
28.07.2016 г., т. 31, на СОС е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план – парцеларен план за продължението на бул. Илиянци
в участъка от пътен възел Северна скоростна
тангента – бул. Илиянци, до съществуващия
път между с. Кубратово и кв. Бенковски, район
„Нови Искър“ и район „Сердика“, и е одобрено
задание за изработване на подробен устройствен
план – парцеларен план, което задание е неразделна част от решението.
С п и с м о в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -2 2 0 0 -[6 ] о т
12.08.2016 г. решението на СОС е изпратено
на главния архитект на Столичната община от
директора на дирекция „Секретариат на СОС“.
Със заявление вх. № САГ17-ТП00-18-[2] от
30.06.2017 г. е внесен проект за ПУП – парцеларен план за продължението на бул. Илиянци
в участъка от пътен възел Северна скоростна
тангента – бул. Илиянци, до съществуващия път
между с. Кубратово и кв. Бенковски, райони „Нови
Искър“ и „Сердика“. Към проекта са представени
още подробен комуникационно-транспортен план
и геодезическо заснемане и експертно становище
на съществуващата дървесна растителност.
Проектът е разгледан от отделите в НАГ – „Уст ройствено планиране“, „Благоуст ройствени
дейности и публични пространства – Инженерни
мрежи и Комуникации и транспорт“ и „Правнонормативно обслужване“, и са приложени техните
становища.
С писмо изх. № САГ17-ТП00-18-[4] от 18.12.2017 г.
обявлението на ПУП – парцеларен план, е изпратено до директора на „Държавен вестник“
за обнародване.
С писмо изх. № САГ17-ТП00-18-[5] от 18.12.2017 г.
проектът е изпратен до район „Нови Искър“ и
район „Сердика“ за изпълнение на процедурите
по обявяването му на основание чл. 128, ал. 2
от ЗУТ.
Обявлението е обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 1 от 2.01.2018 г.
Проектът е върнат след приключила процедура
по съобщаване с писмо вх. № САГ17-ТП00-18-[6]
от 5.02.2018 г. на кмета на район „Сердика“ и
писмо вх. № САГ17-ТП00-18-[8] от 15.02.2018 г.
на главния архитект на район „Нови Искър“, с
които е удостоверено, че в законоустановения
30-дневен срок няма постъпили възражения.
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Проектът е разгледан от ОЕСУТ и приет
с решение по т. 7 от протокол № ЕС-Г-76 от
9.10.2018 г. Направени са служебни предложения:
„Да се представи удостоверение по чл. 65, ал. 2
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ и
проектът да се съгласува с Министерството на
земеделието, храните и горите като собственик на
ПИ 112, засегнат от предвижданията на плана.“
След изпълнение на служебното предложение
ОЕСУТ предлага да се издаде административен
акт за одобряването му.
Проектът е съгласуван от СГКК – София-град,
и е представено удостоверение по чл. 65, ал. 2 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за приемане на проект за изменение на кадастралната
карта и кадастралните регистри изх. № 25-202689
от 20.11.2018 г.
Министерството на земеделието, храните и
горите съгласува без забележки представения
ПУП – парцеларен план, с писмо вх. № САГ17ТП00-18-[22] от 9.01.2019 г.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ПУП – парцеларен план, е изготвен
от правоспособно лице – „ДИАМ-2000“ – ООД, с
главен проектант инж. Иван Деянов по възлагане
на главния архитект на Столичната община въз
основа на договор № НАГ-1411 от 6.12.2016 г.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – разрешено е
изработването на проект за ПП от компетентния
за това орган. Внесен е проект, който е съобщен
по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ. Изпълнени са
предписанията в разрешението. Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Кадастралната карта на с. Кубратово, район
„Нови Искър“, е одобрена със Заповед № РД-18-17
от 25.01.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК.
Кадастралната карта на район „Сердика“ е
одобрена със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
По общия устройствен план на Столичната
община трасето е предвидено като „Терени за
транспортна инфраструктура“ (Тти) и граничи
с устройствени зони „Земеделска зона“ (Ссб) и
„Терени за озеленяване на улици, реки, дерета,
открити канали и сервитути“ (Тзв).
Проектът за парцеларен план предвижда продължение на бул. Илиянци в участъка от пътен
възел Северна скоростна тангента – бул. Илиянци, до съществуващия път между с. Кубратово
и кв. Бенковски, район „Нови Искър“ и район
„Сердика“.
Бъдещата пътна връзка от Северната скоростна
тангента до съществуващия път между с. Кубратово и кв. Бенковски попада в неурегулирана
територия – земеделски земи в землищата на
с. Кубратово, район „Нови Искър“, и кв. Бенковски, район „Сердика“.
С план-схемите на комункационно-транспортната система към действащия ОУП се предвижда
продължение на бул. Илиянци в северна посока
след пътния възел със Северната скоростна
тангента и чрез връзка със съществуващия път
между с. Кубратово и кв. Бенковски се създава
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възможност за използване на осигурените с пътния възел развръзки със Северната скоростна
тангента.
Предвид горното за одобряване на проекта за
ПУП – парцеларен план е налице основание по
чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ.
Проектът не противоречи на ОУП на СО, с
което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и
чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
Проектът е изработен върху одобрена кадаст
рална карта и специализирана карта, с което е
спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е съгласуван с дирекция „Зелена
сист ема“ – СО, „ЧЕЗ Разп ределение Бъ л гария“ – АД, „Холсим Кариерни материали“ – АД,
„Напоителни системи“ – ЕАД, София-клон, и
Министерството на земеделието, храните и горите.
Представено е становище на Постоянната
комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори и становище на директора на
РИОСВ – София.
Представени са изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
„БТК“ – АД, „Овергаз мрежи“ – АД, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, АПИ, дирекция „Инженерна
инфраструктура“ към Направление „Инвестиции
и строителство“.
Проектът е изработен при спазване изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и е в
съответствие с изискванията на закона.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. 3 от ЗУТ във
връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република
България (ЗАТУРБ) и чл. 7 от ЗУТ компетентен
да одобри ПУП – парцеларен план, е Столичният
общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, изр. 3 от ЗУТ във връзка
с ч л. 18, а л. 1 от ЗАТ У РБ и ч л. 7, ч л. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 59, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1 от ЗУ Т, т. 25, 34 и 44 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-76 от 9.10.2018 г., т. 7, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПП) за продължението на бул. Илиянци в участъка от пътен възел
Северна скоростна тангента – бул. Илиянци, до
съществуващия път между с. Кубратово и кв. Бенковски, район „Нови Искър“ и район „Сердика“,
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofla-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и район „Сердика“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
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обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

1632

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 758
от 25 февруари 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 403 от
28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 3.04.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1114.1351,
представляващ ПИ с № 1322, кв. 131, м. Факултета, София, кв. Факултета, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 1 690 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 169 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен срок
за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но
не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.04.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
1628

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 517
от 21 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик, одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Отвеждащ колектор след ПСОВ Албена“, преминаващ през землището на с. Кранево.
Председател:
И. Станоев
1637
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ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 583
от 25 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кресна, одобрява: ПУП – ПРЗ за
част от ПИ № 021063, м. Ридо, землище с. Стара
Кресна, с площ 100 кв. м с цел преотреждането
му от „нива“ в УПИ с установена устройствена
зона „Сти“ и конкретно предназначение: „За техническа инфраструктура“ – „Базова станция на
„А1 България“ – ЕАД, BLG 0092.А, възложител
по силата на н.а. за учредяване право на строеж
(суперфиция) и сервитут върху недвижим имот
№ 12, том І, рег. № 422, дело № 10/2004 г., и н.а.
за поправка на нотариален акт за учредяване
право на строеж (суперфиция) и сервитут върху недвижим имот № 108, том І, рег. № 1158,
дело № 80/2012 г.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението за одобряване на ПУП – ПРЗ подлежи
на обжалване чрез Община Кресна до Административния съд – Благоевград.

1548

Председател:
М. Божинова

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 960
от 28 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА във връзка
с чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 129, ал. 1, чл. 136,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с Решение № ІІ-5 от
протокол № 27 от 7.12.2016 на ОбЕСУТ, чл. 5,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 377 от 29.12.2016 г., протокол
№ 16 на Общинския съвет – гр. Кюстендил (ДВ,
бр. 14 от 2017 г.), както следва:
Вместо: „Одобрява проекта за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
за обособяване на нови четири квартала с номера 420, 421, 422 и 423, в които са проектирани
УПИ – общинска собственост, както следва:
за квартал 420:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ ІІ – „За корекция на река“;
УПИ ІІІ – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За корекция на река“;
УПИ VI – „За озеленяване“;
за квартал 421:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За корекция на река“;
УПИ III – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За озеленяване“;
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УПИ VI – „За корекция на река“;
УПИ VII – „За озеленяване“;
УПИ VIII – „За обществено обслужване“;
за квартал 422:
УПИ I – „За корекция на река“;
УПИ II – „За озеленяване“
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За озеленяване“;
УПИ VI – „За корекция на река“;
УПИ VII – „За озеленяване“;
УПИ VIII – „За озеленяване“;
за квартал 422:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За озеленяване“;
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“,
в обхвата на територията, прилежаща към
реката, ул. Сливница, бул. Македония от О.Т. 149,
през О.Т. 318 и 1018, ул. Г. С. Раковски до ул. Овощарска и в рамките на Източната индустриална
зона, както и ул. Княз Дондуков по дължина на
реката и до О.Т. 496, гр. Кюстендил.“,
да се чете: „Одобрява проекта за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
за обособяване на нови четири квартала с номера
420, 421, 422 и 423 и новообразуван УПИ в квартал 150, по плана на гр. Кюстендил (всичките
общинска собственост), както следва:
за квартал 150:
УПИ II – „За озеленяване“;
за квартал 420:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За корекция на река“;
УПИ III – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За корекция на река“;
УПИ VI – „За озеленяване“;
за квартал 421:
УПИ I – „За озеленяване“
УПИ II – „За корекция на река“;
УПИ III – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За озеленяване“;
УПИ VI – „За корекция на река“;
УПИ VII – „За озеленяване“;
УПИ VIII – „За обществено обслужване“;
за квартал 422:
УПИ I – „За корекция на река“;
УПИ II – „За озеленяване“;
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За озеленяване“;
УПИ VI – „За корекция на река“;
УПИ VII – „За озеленяване“;
УПИ VIII – „За озеленяване“;
за квартал 422:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За озеленяване“;
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“,
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в обхвата на територията, прилежаща към
реката, ул. Сливница, бул. Македония от О.Т. 149,
през О.Т. 318 и 1018, ул. Г. С. Раковски до ул. Овощарска и в рамките на Източната индустриална
зона, както и ул. Княз Дондуков по дължина на
реката и до О.Т. 496, гр. Кюстендил.“
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общинския съвет – гр. Кюстендил, по
реда на чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА в седемдневен
срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и реда на чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА.
Председател:
М. Крумова
1585

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 50
от 12 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проекта за изменение на ОУ П
на община „Марица“, касаещо разширение на
структурна единица 419-Жм (жилищна структурна единица/зона) по кадастралната карта на
с. Войводиново, местност Вельовица, община
„Марица“, област Пловдив, включващо поземлени
имоти № 11845.26.62, № 11845.26.64, № 11845.26.65
и № 11845.26.66 – частна собственост, и част от общински имоти № 11845.27.50 и № 11845.27.35 – полски път, и улица по кадастралната карта на
с. Войводиново, местност Вельовица, община
„Марица“, област Пловдив, с площ и регистър
на координатите на граничните точки по приложената ситуация.

1515

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 51
от 12 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проекта за изменение на ОУП на
община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 525-Too (терени за обществено
обслужване) по кадастралната карта на с. Трилистник, местност Горни ливади, община „Марица“,
област Пловдив, включващо поземлени имоти
№ 73122.7.25 и № 73122.7.26 – частна собственост,
по кадастралната карта на с. Трилистник, местност Горни ливади, община „Марица“, област
Пловдив, с площ и регистър на координатите
на граничните точки по приложената ситуация.

1516

Председател:
Г. Трендафилова
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РЕШЕНИЕ № 53
от 12 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проекта за изменение на ОУП на
община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 115-Жм (жилищна устройствена
ст ру кт у рна единица/зона) по кадаст ра лната
карта на с. Бенковски, местност Двата уврата,
община „Марица“, включващо поземлен имот с
идентификатор № 03839.47.98 – частна собственост, във връзка с провеждане на процедура по
промяна предназначението на земеделската земя
за неземеделски нужди по Закона за опазване
на земеделските земи с отреждане на урегулиран поземлен имот за „обществено обслужващи
дейности (дом за стари хора)“.
Председател:
Г. Трендафилова
1517
РЕШЕНИЕ № 78
от 12 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на
подземна оптична кабелна мрежа – отклонение от
съществуваща мрежа на ЕТ „Димитър Василев 94“
до УПИ 67.232 – производствена, складова, търговска и обслужваща дейност/ПИ 78080.67.232
по КК на с. Царацово, преминаваща през имоти
№ 78080.94.8, 78080.94.221, 78080.94.249, 78080.137.9,
78 0 8 0.137.18 , 78 0 8 0. 501.11 57, 78 0 8 0. 50 2 .1170 ,
78080.502.1174 по КК на с. Царацово, община
„Марица“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Настоящото решение може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Трендафилова
1549

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 594
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 от
ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
Изменя и допълва Решение № 558 от протокол № 39 от 25.10.2018 г. на заседание на
ОбС – гр. Полски Тръмбеш (ДВ, бр. 100 от 2018 г.),
със следния текст: „Общият устройствен план на
община Полски Тръмбеш да влезе в сила след
получаване на положително становище от Минис-

С Т Р.
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терството на културата и писмено произнасяне
на РИОСВ – Велико Търново, в изпълнение на
чл. 29, ал. 2 от Наредбата за ЕО“.

1565

Председател:
М. Йорданова

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 612
от 5 февруари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 3 от
протокол № 6 от 18.12.2018 г. на ОбЕСУТ и внесено предложение от кмета на община Стрелча,
Общинският съвет – гр. Стрелча, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на ПИ 000008 в местността Вълк, землището на
гр. Стрелча, и създаване на вилна зона „Вълк“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред
Административния съд – Пазарджик.

1506

Председател:
М. Станкова

5. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28.02.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 566 982
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
2 945 933
Инвестиции в ценни книжа
26 927 686
Всичко активи
48 440 601
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
16 775 716
Задължения към банки
14 249 869
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 590 053
Задължения към други депозанти
2 120 276
Депозит на управление „Банково“
5 704 687
Всичко пасиви
48 440 601
Подуправител на БНБ:
За гл. счетоводител
К. Христов
на БНБ: М. Тодорова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 28.02.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
38 891
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 018 773
Дълготрайни материални и
нематериални активи
126 498
Други активи
18 475
Депозит в управление „Емисионно“ 5 704 687
Всичко активи
7 907 324
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Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 375 929
Други пасиви
186 543
Всичко задължения:
3 562 472
Основен капитал
20 000
Резерви
4 474 604
Неразпределена печалба
-149 752
Всичко собствен капитал:
4 344 852
Всичко пасиви
7 907 324
Подуправител на БНБ:
За гл. счетоводител
Н. Стоянова
на БНБ: М. Тодорова
1583
82. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 март 2019 г.
1582
6. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Петрова нива“, разположена
на територията на община Гърмен, област Благоевград, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4482305

8545815

2.

4482750

8545977

3.

4483100

8547140

4.

4483050

8547275

5.

4482940

8547200

6.

4482680

8547285

7.

4482399

8547175

8.

4482490

8546952

9.

4482270

8546760

10.

4482223

8546797

11.

4482398

8546950

12.

4482438

8546963

13.

4482390

8547050

14.

4482358

8547160

15.

4481970

8546940

16.

4482125

8546476

17.

4482550

8546480

18.

4482470

8546180

19.
4482215
8546205
1594
65. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С190022-091-0000129 от 26.02.2019 г.
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възлага на Силвия Георгиева Вукова с адрес
за кореспон денци я: ул. Отец Паисий № 46,
гр. Самоков, област София, следния недвижим
имот: самостоятелен обект в сграда с предназначение – гараж, идентификатор 65231.910.475.1.3,
площ 27,50 кв. м, съседи по скица: на същия
етаж – 65231.910.475.1.2, 65231.910.475.1.4, под обекта – няма, над обекта – 65231.910.475.1.34. Само
стоятелният обект се намира на ет. 1 в пететажна
жилищна сграда със застроена площ 538 кв. м
и с идентификатор 65231.910.475.1. Сградата е
разположена в поземлен имот с идентификатор
65231.910.475 със стар номер на имота 1872, квартал
117, парцел XIV, Самоков, ул. Подридна № 104,
целият с площ 1107 кв. м и съседи на имота по
скица: 65231.910.470, 65231.910.471, 65231.910.472,
6 52 31.910 . 47 3 , 6 52 31.910 . 474 , 6 52 31.910 . 476 ,
65231.910.477, 65231.916.395. Самос тоятелни ят
обект се продава заедно със съответните принадлежащи идеални части от общите части на
сградата, в която се намира, както и с принадлежащите идеални части от правото на строеж
върху гореописания поземлен имот.
1462
15. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С190002-091-0000046
от 31.01.2019 г., възлага на „Дамянов интернешънъл“ – ЕООД, ЕИК 202575731, с адрес: Варна,
ул. Елин Пелин № 44, следната недвижима вещ,
представляваща самостоятелен обект в сграда
с предназначение: жилище, апартамент, КИД
51500.505.29.2.81, с площ 42,84 кв. м намиращ се на
четвърти жилищен етаж в сграда № 2, разположена
в поземлен имот с идентификатор 51500.505.29,
състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня,
баня – WC, антре, ведно с прилежащи части:
11,15 кв. м, намиращ се в гр. Несебър, Слънчев
бряг Плаза, ет. 4, ап. 4-34, с граници: на същия
етаж: 51500.505.29.2.80, 51500.505.29.2.82; под обекта: 51500.505.29.2.53; над обекта: 51500.505.29.2.103,
51500.505.29.2.104.
1461
4. – Управителният съвет на Фонда за компенси ра не на и н вес т и тори те на основа н ие
чл. 136, ал. 1, т. 7 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници обнародва:
Отчет за финансовото състояние на Фонда за
преструктуриране на инвестиционни посредници
към 31 декември 2018 г.
Хил. лв.
31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
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Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на Фонда за преструктуриране
на инвестиционни посредници към 31 декември
2018 г.
Хил. лв.
31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
Друг всеобхватен доход
Годишни вноски

37

37

Общо друг всеобхватен
доход за годината, нет
но от данъци

37

37

Общ всеобхватен доход
за годината

37

37

Отчет за промените в резервите на Фонда за
преструктуриране на инвестиционни посредници
към 31 декември 2018 г.
Хил. лв.
Резерв за Резул
Общо
възстан о тат за резерви
вяване и период а
прес трук
туриране
Промени в резер
вите през 2017 г.
Годишни вноски

37

37

Салдо на 31 де
кември 2017 г.

37

37

Годишни вноски

37

37

Салдо на 31 де
кемв ри 2018 г.

74

74

Промени в резер
вите през 2018 г.

О т че т з а п ари ч н и т е по т оц и н а Фон д а з а
преструктуриране на инвестиционни посредници
към 31 декември 2018 г.
Хил. лв.
31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
Парични потоци от опе
ративни дейности:
Постъпления от годиш
ни вноски на инвести
ционни посредници

37

37

Нетен поток, генери
ран от оперативни дей
ности:

37

37

Активи
Нетекущи ЦК, отчи
тани по амортизирана
стойност

74

-

Парични средства

0

37

Общо активи:
Резерви

74

37

Па р ич н и п л а щ а н и я ,
свързани с ДЦК

(74)

-

Резерв за възстановява
не и преструктуриране
Общо резерви:
Общо резерви:

74

37

Постъпления срещу ку
пони по ДЦК

0

-

74
74

37
37

Парични плащания по
купони, свързани с по
купка на ДЦК

0

-

Парични потоци от ин
вестиционни дейности:
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Нетен поток, използван
във финансови дейности:

(74)

-

Нетно нарастване/(на
маляване) на паричните
средства:

(37)

37

Парични средства в на
чалото на периода

37

0

Парични средства в края
на периода:

0

37

Съставил:
Председател на УС:
М. Ценова
Т. Дренска
1571
410. – Академията на МВР – София, отменя
обнародвания конкурс с обявление № 1071 (ДВ,
бр. 16 от 2019 г., стр. 115) и обявява конкурс за
заемане на 2 академични длъжности доцент за
държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 от Закона за МВР от област на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, учебни
дисциплини „Полицейско право“, „Опазване на
обществения ред“ и „Контрол на общоопасните
средства“, в катедра „Опазване на обществения
ред“ към факултет „Полиция“, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите се
счита датата на завеждането им в деловодството на Академията на МВР с адрес – София,
бул. Александър Малинов № 1. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи са
публикувани на сайта на академията. Документи
и справки – на тел. 02/9829 202.
1576
7. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за главен асистент по професионално направление 5.4. Енергетика, специалност
„Теоретична топлотехника“ – един за нуждите
на катедра „Механика, машиностроене и топлотехника“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
1564
317. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България и
решение на АС, протокол № 35 от 21.02.2019 г.,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности в област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки за главни асистенти по: професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обращение, кредит и застраховка
(Корпоративни финанси)“ – един за нуждите на
катедра „Финанси“; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ – един за нуждите на катедра „Счетоводна
отчетност“; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (Потребителско поведение в търговията на дребно)“ – един за нуждите на катедра
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„Икономика и управление на търговията“; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (Основи на
строителния бизнес)“ – един за нуждите на катедра
„Икономика и управление на строителството“;
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление (Управление на човешките ресурси)“ – един за нуждите на катедра „Управление и
администрация“; професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност
„Социално управление (Стратегическо управление
и управление на публичния сектор)“ – един за
нуждите на катедра „Управление и администрация“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„НИДД“, стая 503, тел. 052/830-813.
1513
759. – Техническият университет – Варна,
обявява конкурси за прием и обучение на докторанти – трето попълване на бройки (останали
9 свободни места), по държавна поръчка за
учебната 2018/2019 г. на основание Решение на
МС № 341 от 21.05.2018 г., чл. 3 от Закона за
развитие на академичния състав в Република
България, чл. 42, ал. 4 и чл. 68 от ЗВО съгласно
приложението. В срок от 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават
следните документи: 1. заявление (типов образец,
попълва се при подаването); 2. автобиография;
3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
(оригинал и копие); 4. удостоверение за признато
висше образование, ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения
в съответната научна област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса
за езиков изпит – 30 лв. Справки и приемане на
необходимите документи: ТУ – Варна, ДЦ – експ.
ТИД инж. М. Филчева, стая 319, НУК, тел.: 052
383 242, 0895 653 278, marinela.filcheva@tu-varna.bg.
Приложение
Области на висше образова- Форми на
Шиние, професионални направ- обучение
фър
ления и докторски програми редовна
3.

Социални, стопански и правни
науки

3.4. Социални дейности
Социална работа, психологически изследвания и социална
политика
5.

Технически науки

5.1. Машинно инженерство
Технология на машиностроителните материали
Машинознание и машинни
елементи
Технология на машинострое
нето
Двигатели с вътрешно горене
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Области на висше образова- Форми на
Шиние, професионални направ- обучение
фър
ления и докторски програми редовна
5.2. Електротехника, електроника
и автоматика
Електрически машини и апарати
Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката
Електроснабдяване и електрообзавеждане
Електронизация
Теория на автоматичното управление
Автоматизация на производството
Теоретична електротехника
Измервателна електротехника
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Теоретични основи на комуникационната техника
Ком у н и к а ц ион н и м реж и и
системи
Системно програмиране
Компютърни системи, комплек
си и мрежи
Автоматизирани системи за
обработка на информация и
управление
5.4. Енергетика
Топлотехника
Електроенергийни системи
5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация
Корабостроене и кораборемонт
Корабни силови уредби, машини и механизми
Управление и организация на
промишления транспорт (воден
транспорт)
Управление на кораби и корабоводене
Системи и устройства за опазване на околната среда
5.13. Общо инженерство
Ергономия и промишлен дизайн
Организация и управление на
производството (индустрия)
1514
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183. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент в област на
висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Картография (включително
тематично географско картографиране) – един,
със срок за подаване на документи 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в Ректорската канцелария на
ШУ – Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121,
GSM: 0899 901943.
1629
12. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землището на с. Радан войвода, община Вълчи дол, за
поземлени имоти с идентификатори: 52115.502.5,
52115.502.18, 52115.502.19, 52115.502.20, 52115.502.30,
52115.502.31, 52115.502.33, 52115.502.34, 52115.502.35,
52115.502.36, 52115.502.37, 52115.502.39, 52115.502.42,
52115.502.43, 52115.502.44, 52115.502.45, 52115.502.46,
52115.502.47, 52115.502.48, 52115.502.49, 52115.502.50,
52115.502.51, с. Ново Оряхово, община Долни
чифлик; 83404.502.8, 83404.502.9, 83404.502.10,
83404.502.12, 83404.502.13, 83404.502.15, 83404.502.17,
83404.502.18, 83404.502.38, 83404.502.42, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик; 65259.501.5,
65259.501.6, 65259.501.13, 65259.501.14, 65259.501.23,
65259.501.24, с. Самотино, община Бяла. Кадаст
ралната карта и кадастралните регистри 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 – Варна.
1487
14. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землищата
на с. Априлци, с. Гелеменово, с. Ивайло, с. Сбор,
с. Тополи дол, с. Черногорово, община Пазарджик,
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 – Пазарджик.
1627
12а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Сливен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землището на с. Тича, община Котел,
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 – Сливен.
1488
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92. – Столичната община на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени
заповеди за отчуждаване на недвижими имоти,
попадащи в улична регулация, въз основа на
влязъл в сила план за регулация на м. Левски – зона Г, одобрен с Решение № 4 по протокол № 23 от 19.03.2001 г. на СОС, и ИПР на
м. Източна тангента и прилежащи територии
от Северната скоростна тангента до бул. Ботевградско шосе, части от м. Левски – зона Г,
м. Левски – зона В, м. Триъ гълника – Ботев
градско шосе, м. Бул. Ботевг радско шосе – рамка, м. Летищен комплекс – София, одобрено с
Решение № 45 по протокол № 4 от 3.12.2015 г. на
СОС, предвиждащ изграждане на обект: „Изграждане на Източна тангента – І етап, в участъка
от бул. Владимир Вазов до Северната скоростна
тангента“ – публична общинска собственост,
както следва: Заповед за отчуждаване № СОА18РД40-113 от 21.12.2018 г. на кмета на Столичната
община на поземлен имот с проект ен идентификатор 68134.632.159 (незастроен), с площ за отчуждаване 212 кв. м, представляващ реална част
от поземлен имот с идентификатор 68134.632.14
по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4 от
9.03.2016 г. на ИД на АГКК, намиращ се в София,
район „Подуяне“, отреден за обект – публична
общинска собственост. Собственикът на 1/8 ид.ч.
от ПИ с проектен идентификатор 68134.632.159
(незастроен), а именно – Кирил Симеонов Симео
нов, не е намерен на настоящия и постоянен
адрес. Заповед за отчуждаване № СОА18-РД40-114
от 21.12.2018 г. на кмета на Столичната община
на поземлен имот с проектен идентификатор
68134.632.165 (незастроен), с площ за отчуждаване
617 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.632.76 по КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-4 от 9.03.2016 г.
на ИД на АГКК, намиращ се в София, район
„Подуяне“, отреден за обект – публична общинска собственост. Собственикът на ПИ с проектен идентификатор 68134.632.165 (незастроен),
а именно – „ВЕС – Строй комерс“ – ООД, не е
намерен на настоящия и постоянен адрес. Заповед
за отчуждаване № СОА18-РД40-115 от 21.12.2018 г.
на кмета на Столичната община на поземлен
имот с проектен идентификатор 68134.632.172
(незастроен), с площ за отчуждаване 72 кв. м,
представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 68134.632.56 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-4 от 9.03.2016 г. на ИД на АГКК,
намиращ се в София, район „Подуяне“, отреден
за обект – публична общинска собственост. Собственикът на ПИ с проектен идентификатор
68134.632.172 (незастроен), а именно – Недялко
Георгиев Костов, не е намерен на настоящия и
постоянен адрес.
1523
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация и застрояване в обхвата на
НПЗ „Илиянци-запад“, кв. 6 УПИ ІV – „чисто производство“, V – „чисто производство“,
ІХ – „чисто производство“, VІІ – „чисто производство“, VІІІ – „чисто производство“, Х – „чисто
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производство“, ХІ – „чисто производство“, ІІ – „за
администрация, търговия и незамърсяващо производство“, кв. 6а УПИ І – „за озеленяване и к.о.о.“,
ІІ – „за озеленяване и к.о.о.“, ІІІ – „за озеленяване
и к.о.о.“ и прилежащата. Проектът е изложен в
район „Надежда“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Надежда“.
1556
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУР) от о.т. 102а до о.т. 17 и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 153, кв. 155
(нов), кв. 156 (нов), кв. 157 (нов) и кв. 158 (нов),
м. С. Лозен, район „Панчарево“, и придружаващи схеми по чл. 108 от ЗУТ, част „ВиК“ и част
„Електротехническа“. Проектът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искани по проекта до главния архитект
на Столичната община чрез район „Панчарево“.
1554
14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за улична регулация (ИПУР) за откриване
на нова улица от о.т. 63 до о.т. 588; изменение
на план за регулация (ИПР) за спортен терен и
номерирането му в УПИ І – „за спортен терен“,
от кв. 22в; ИПРЗ за УПИ VІ-453, 454, 1043, кв. 22,
за създаване на нов УПИ VІ-3189 – „за жс“, и ПРЗ
за УПИ V-3191 – „за жс“, от кв. 21б – нов, м. В.з.
Михово блато, район „Панчарево“. Проектът е
изложен в район „Панчарево“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“.
1555
45. – Община гр. Божурище, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – линеен обект извън границите
на урбанизираната територия за обект: „Външно
електрозахранване с кабел НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна сграда“, в УПИ ХХІV-025093 от
кв. 1, м. Герена, с. Хераково, община Божурище.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за
разглеждане в Община Божурище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1415
2. – Община гр. Брацигово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен и изложен за проучване проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на оптична ка-
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белна линия на „Нетгард“ – ООД, от съществуваща шахта ШКС 02 през землищата на с. Козарско
и с. Исперихово до нова шахта ШКС 02 на път
III-375 в община Брацигово, област Пазарджик.
Засегнати от трасето имоти в землището на
с. Козарско са № 000030, 000072, 000073, 000075,
000094, 000157, 660001 и 660002, а в землището на
с. Исперихово имоти с № 000085, 000096, 000097,
000141, 000145, 000197, 000201, 000223, 000224 и
000550. Проектът за ПУП се намира в стая № 5
в сградата на общинската администрация на
адрес: гр. Брацигово, ул. Атанас Кабов № 6а.
В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1550
3. – Община гр. Брацигово, област Пазарджик,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересуваните лица, че е приет план на
новообразуваните имоти в м. Таушан баир, м. Чобанов баир и м. Жлъчка, землище с. Козарско,
за ПИ с № 000364, № 000365, № 000366, № 000369,
№ 000370, № 000372, № 000373, № 000375, № 000376
и № 000439. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана на
новообразуваните имоти и придружаващата го документация в Кметство – с. Козарско, и в община
Брацигово, дирекция „СА“, до кмета на община
Брацигово. Придружаващата го документация е
изложена в сградите на Кметство – с. Козарско,
и Община Брацигово, дирекция „СА“.
1638
44. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) за обект: „Частична реконструкция на главен канализационен
колектор II, гр. Видин“, в обхват, както следва: урегулиране на част от ПИ с идентификатор
10971.513.8 в УПИ с предназначение за техничес
ка инфраструктура, кв. 76; урегулиране на част
от ПИ с идентификатор 10971.513.78 в УПИ с
предназначение за техническ а инфраструктура,
кв. 64; урегулиране на част от ПИ с идентификатор
10971.510.712 в УПИ с предназначение за техничес
ка инфраструктура, кв. 77; урегулиране на част
от ПИ с идентификатор 10971.502.870 в УПИ с
предназначение за техническа инфраструктура,
озеленяване и паркинг, кв. 9. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с предложения проект в
сградата на Община Видин и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1633
74. – Община Драгоман на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Модернизация на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман“, за проект „ Модернизация
на железопътна линия София – Драгоман – част

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

от Трансевропейската транспортна мрежа“ за
избрания вариант – трасе за преминаване през
територията на община Драгоман, Софийска
област“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
1661
188. – Община Завет на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
населените места за обект „Трасе на кабел 20 kV
до нов трафопост тип БКТП 630 kVA 20/0,4 kV,
разположен в УПИ XX „за производствени и
складови дейности“ от кв. 42 по плана на с. Острово, община Завет“. Проектът за подробен
устройствен план – парцеларен план предвижда
електрозахранването на обекта да се извърши
посредством кабелна линия СрН от съществуващ
стоманорешетъчен стълб (СРС) № 285 на ВЕЛ
20 kV „Юг Кубрат“, разположен в ПИ № 010820 с
НТП „нива“, до нов трафопост тип БКТП 630 kVA
20/0,4 kV, разположен в УПИ XX „за производствени и складови дейности“ от кв. 42 по плана
на с. Острово, община Завет. Трасето на кабела
20 kV е с обща дължина 216 м. Присъединителните
съоръжения ще се изграждат и ще са собственост
на възложителя съгласно чл. 117, ал. 5 и 6 от
Закона за енергетиката. Предвиден е сервитут
извън урбанизирана територия с ширина 4 м, по
2 м от двете страни, в урбанизирана територия
с ширина 2,1 м, 1,5 м от едната страна и 0,6 м
от другата двустранно от оста на съоръжението.
Общата площ, засегната от сервитута, е 791,8 м 2 .
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да прегледат проекта всеки присъствен ден в отдел „СУТОС“, стая
№ 208, на Община Завет и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него,
ако имат такива.
1511
91. – Община гр. Златарица, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
обявява на заинтересуваните лица, че съгласно
Решение № 665 от 31.08.2018 г. от протокол № 43
на Общинския съвет – гр. Златарица, е изработен
предварителен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
на гр. Златарица, община Златарица, област Велико Търново. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в стая № 1 – устройство
на територията, кадастър и регулация, в сградата
на Община Златарица. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – гр. Златарица.
1587
74. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – парцеларен план за обект:
„Разделителен газопровод извън границата на
урбанизираната територия на община Павел
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баня, землище Горно Сахране“, преминаващ
през имоти по КВС, землище с. Горно Сахране,
и специализирана план-схема, преминаваща
по улица в регулацията на с. Горно Сахране и
с. Долно Сахране, община Павел баня, област
Стара Загора, с които да се учреди сервитут за
прокарване на газопровод. Сервитутът на газопровода в селскостопански пътища е по един метър
от двата края на тръбата и в земеделски земи
по два метра от двата края на тръбата. Трасето
на газопровода преминава през ЕКАТТЕ 16924,
община Павел баня, и през следните имоти:
ПИ 0.85 (общинска публична собственост), ПИ
0.182 (държавна публична собственост), ПИ 0.281
(държавна публична собственост) и ПИ 0.132
(общинска публична собственост). Дължината
на трасето извън границите на урбанизираната
територия е 1173,84 л. м. Площта на сервитута
е 2,494 дка. План-схемата за газификация към
ПУП е с трасе по улица между с. Горно Сахране
и с. Долно Сахране с цел захранване на Розоварна в УПИ I-688, 689 в кв. 48а по плана на
с. Долно Сахране, община Павел баня, област
Стара Загора. Проектът се намира в Община
Павел баня, ул. Освобождение № 15, ет. 2, стая
№ 9, и може да се прегледа от заинтересуваните
лица всеки присъствен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения
и искания по проекта могат да бъдат подавани
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението.
1507
98. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе: „Разкъсване
на кабел 20 kV от РОМаК № 850 на ВЕЛ 20 kV
„Оранжерии“ до ФЕЦ „КЕСТРЕЛ“ и осъществяване на връзка между 20 kV СВП и ВЕЛ 20 kV
„Оранжерии“ в поземлен имот с идентификатор
52091.8.69 по КККР“, землище с. Ново Кономлади, община Петрич. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат през поземлени имоти с
идентификатори 52091.8.69 и 52091.8.123 по КККР
на землище с. Ново Кономлади, община Петрич,
подробно описани в приложен съгласуван регистър на засегнатите имоти, неразделна част към
ПУП – ПП за трасе: „Разкъсване на кабел 20 kV
от РОМаК № 850 на ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“ до
ФЕЦ „КЕСТРЕЛ“ и осъществяване на връзка
между 20 kV СВП и ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
1588
13. – Община Рила, отдел „У КТСЗГ“, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за проектна кабелна линия
20 kV до поземлен имот № 130073, местност
Баба Рада, землище гр. Рила, по КВС на об-
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щина Рила, област Кюстендил. Дължината на
проектна кабелна линия 20 kV е 26,2 м и започва
от съществуващ стоманобетонен стълб от ВЕЛ
20 kV „Партизани“ за обслужване на поземлен
имот № 130073, местност Баба Рада, землище
гр. Рила, по КВС на община Рила. Трасето на
проектна кабелна линия 20 kV и сервитутната
ивица засяга имот № 130059 с начин на трайно
ползване „полски път“ на Община Рила и имот
№ 130063 с начин на трайно ползване „нива“
на Надежда Михайлова Лазарова. Проектът е
изложен за разглеждане в отдел „УКТСЗГ“ в
сградата на Община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – ПП, до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
1508
3. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и външно ел. захранване за имоти с идентификатори 63427.310.126 и
63427.310.127 в м. Караач, землище на гр. Русе,
през следните имоти: 63427.309.42, 63427.310.70,
63427.310.71 и 63427.314.84, общинска публична
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1509
6. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа
инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване за имот с идентификатор 63427.11.226 в м. Гърков дол, землище
на гр. Русе, през следните имоти: 63427.316.198,
63427.317.59 и 63427.317.60, общинска публична
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1510
7. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор
87700.25.95 в местност Край село, землище на
с. Ястребово, през имоти с идентификатори
87700.25.80 и 87700.25.94, общинска публична
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1589
654. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПП за изграждане на трасе за подземна
оптична мрежа за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, в землищата на с. Калипетрово,
с. Българка, с. Срацимир, с. Главан и с. Богорово,
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община Силистра. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта
в сградата на Община Силистра и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
1590
3. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Кабелиране на ВЛ 20 kV „Равадиново“,
ПС „Созопол“, в участъка от СРС № 49 до СРС
№ 53“, преминаващо през ПИ с идентификатори
61042.15.145, 61042.15.247, 61042.15.248 и 61042.15.249
по КК на с. Равадиново, като същото се измества
в северна посока с трасе и сервитут в обхват на
части от поземлени имоти с идентификатори
61042.11.126, 61042.11.161, 61042.11.134 и 61042.15.249
по КК на с. Равадиново, община Созопол. Проектът се намира в сградата на Община Созопол.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1591
159. – Община гр. Цар Калоян, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за процедиране
допуснатият с Решение № 16 от 9.06.2017 г. на
Общинския съвет – гр. Цар Калоян, и Заповед
№ 44 от 20.02.2019 г. за допускане на кмета на
община Цар Калоян проект за частично изменение на ПУП – ПР за новообразувана улица
ОТ 211А – ОТ 212А в кв. 37 по плана на гр. Цар
Калоян. Проектът се намира в звено „ТСУ“ при
Община Цар Калоян и може да се разгледа от
заинтересованите. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1644
3. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план извън границите на урбанизираната
територия за елементите на техническата инфраструктура и ПУП – план-схема за елементите на
техническата инфраструктура – водоснабдяване
към ПУП – ПР в урбанизираната територия на
гр. Чирпан за реализиране на обект: „Външен
довеждащ водопровод от водоизточник „Марица“
от км 4+943 до водоем V=6500 m 3 на гр. Чирпан,
община Чирпан, област Стара Загора“. Документацията по изработения проект е на разположение
всеки работен ден в стая № 4, ет. 1, в сградата
на Община Чирпан. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
1592
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6. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) на УПИ І и ІІ, кв. 25,
УПИ І, кв. 25а, ПУП – ПЗ на новообразувани
УПИ в кв. 25, Стопански двор – с. Александрия,
община Крушари, област Добрич. С изменението
на плана за регулация се предвижда части от улицата между ОК 112 и ОК 113 да се присъединят
към УПИ І и ІІ в кв. 25, с което улицата да се
образува в задънена с дължина 92,52 м (от ОК
114 до ОК 115). Част от уличната регулация на юг
от ОК 34 по лицето на УПИ І в кв. 25 и УПИ І
в кв. 25а се поставя по кадастралните граници.
Преоформените УПИ І и ІІ в кв. 25 получават
нови номера ІХ и Х и се отреждат съответно „За
кравеферма“ и „За ПСД“. Заличава се кв. 25а и
урегулираните имоти в него се присъединяват
към кв. 25 с номера от ХІ до ХІV. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в
общинската администрация – с. Крушари, стая
201, и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1593

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Бургас, против чл. 18,
т. 1 от Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински
жилища, приета с Решение № 13 от 10.02.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Сунгурларе, изменени
с протокол № 14, т. 3, от 3.10.2008 г., протокол
№ 25, т. 12, от 20.08.2009 г., протокол № 47, т. 8,
от 24.03.2011 г., протокол № 13, т. 5, от 16.06.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Сунгурларе. По оспорването е образувано адм. дело № 302/2019 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 11.04.2019 г. от 10,30 ч.
1579
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор в
Окръжна прокуратура – Бургас, против Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Поморие, приета с
Решение № 810 от 8.07.2010 г. по протокол № 34
от 8.07.2010 г. По оспорването е образувано
адм. дело № 406/2019 г. по описа на Административния съд – Бургас, което е насрочено за
11.04.2019 г. от 10,30 ч.
1580
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, срещу чл. 19, ал. 1, чл. 26,
ал. 6 и чл. 46 от Наредбата за реда за управление
и разпореждане с общински жилища на Община
Руен. По оспорването е образувано административно дело № 226/2019 г., насрочено за 16.05.2019 г.
от 10,10 ч.
1645
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Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което е оспорена разпоредбата на чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Враца, по което е
образувано адм. д. № 152/2019 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
9.04.2019 г. от 10,30 ч.
1568
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 524 по описа за 2019 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 44, ал. 3, чл. 45,
ал. 2, т. 2 и 3 от Наредба № 16 за изграждане и
опазване на зелената система на територията на
община Куклен, приета с Решение № 149, взето
с протокол № 17 от 25.07.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Куклен.
1650
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 525 по описа за 2019 г. на Административния
съд – Пловдив, по протест на Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 9, ал. 1, чл. 27, 29 и
33 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кричим,
приета с Решение № 52, взето с протокол № 10 от
26.06.2008 г. на Общинския съвет – гр. Кричим,
изменена и допълнена с Решение № 320, взето с
протокол № 37 от заседание на общинския съвет,
проведено на 30.07.2018 г.
1651
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
в Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбите на чл. 31, ал. 1, изр. 2 от Наредба № 1
за поддържане и осигуряване на обществения
ред, безопасността на движението, опазване на
общественото имущество и чистотата на територията на община Ценово, приета с Решение
№ 246 по протокол № 43 от 24.06.2009 г., последно
изменена с Решение № 177 по протокол № 26 от
21.02.2017 г. на Общинския съвет – с. Ценово, по
което е образувано адм.д. № 107/2019 г. по описа
на Административния съд – Русе.
1653
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Русе, срещу разпоредбите на чл. 50, ал. 3 в частта относно „упълномощено от него лице“, чл. 51, ал. 2, т. 2, 3 и
6 от Наредба № 14 за изграждане и опазване на
зелената система на територията на община Две
могили, област Русе, приета с Решение № 314 по
протокол № 26 от 23.01.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Две могили. Въз основа на протеста
е образувано адм. дело № 108/2019 г. по описа на
Административния съд – Русе, ІІІ състав, насроче-
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но за 17.04.2019 г. от 10,30 ч. (ІІ зала). Оспорваща
страна по делото е прокурор от ОП – Русе, с
адрес: Русе, ул. Александровска № 57.
1654
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Силистра, на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на
зелената система на община Силистра, приета с
Решение № 177 по протокол № 8 от 17.04.2008 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Силистра,
по което е образувано адм. дело № 47/2019 г. по
описа на Административния съд – Силистра,
насрочено за 17.04.2019 г. от 11 ч.
1652
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм.д. № 344/2019 г. по описа на съда по протест
на Окръжната прокуратура – София, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 15.05.2019 г. от 10 ч. и по което
предмет на оспорване е чл. 11, ал. 1 в частта
„малки покрити обслужващи обекти/кафенета,
сладкарници, обекти за игри“, чл. 35, 36 и 40
от Наредбата за изграждане, стопанисване и
опазване на зелената система на община Елин
Пелин. Конституирани страни в производството
са: Окръжната прокуратура – София, ответник
по оспорването е Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, чрез председателя му.
1566
А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм. д. № 361/2019 г. по описа на съда по
протест на Окръжната прокуратура – София,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 15.05.2019 г. от 10 ч. и
по което предмет на оспорване е Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Ихтиман, приета от Общинския съвет – гр. Ихтиман, с Решение № 32 от 18.12.2015 г.
Конституирани страни в производството са:
Окръжната прокуратура – София, ответник по
оспорването е Общинският съвет – гр. Ихтиман,
чрез председателя му.
1567
А дминистративният съд – София област,
десети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър Ауто“ – ЕООД,
против чл. 21, ал. 1 от Наредбата за поддържане и
опазване на чистотата и управление на отпадъците
на територията на община Мирково, приета от
ОбС – с. Мирково, в частта относно въведеното
изискване за притежание на разрешение по чл. 37
от ЗУО за дейностите по събиране на ИУМПС,
по което е образувано адм. дело № 325/2019 г.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 8.05.2019 г. от 10 ч.
1646
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А дминистративният съд – София област,
девети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 119/2019 г. по описа на съда по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – София,
против Наредба № 1 за обществения ред и опазване
на общинските имоти на територията на община
Самоков, приета с Решение № 227, взето с протокол № 10 от 27.05.2004 г., допълнена и изменена
с Решение № 345 от 22.07.2004 г., Решение № 426
от 21.10.2004 г., Решение № 546 от 30.10.2008 г.,
Решение № 663 от 17.12.2008 г., Решение № 1109
от 26.11.2009 г., Решение № 1129 от 17.12.2009 г.,
Решение № 1235 от 25.03.2010 г., Решение № 1581
от 25.11.2010 г., Решение № 1659 от 25.11.2010 г.,
Решение № 1715 от 27.01.2011 г.. Решение № 147
от 22.03.2012 г., Решение № 291 от 31.05.2012 г.,
Решение № 876 от 6.06.2013 г., Решение № 1031
от 12.09.2013 г., Решение № 1216 от 6.02.2014 г.,
Решение № 1490 от 24.07.2014 г., Решение № 90
от 28.01.2016 г., Решение № 94 от 28.01.2016 г.,
Решение № 288 от 19.05.2016 г., Решение № 1054
от 20.07.2017 г., Решение № 1097 от 21.09.2017 г.,
Решение № 1209 от 21.12.2017 г., Решение № 1778
от 19.12.2018 г. на Общинския съвет – гр. Самоков.
Административно дело № 119/2019 г. е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
8.05.2019 г. от 10 ч.
1647
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжната
прокуратура – Търговище, против чл. 47, ал. 3 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената
система на територията на община Търговище.
По протеста е образувано адм. д. № 36/2019 г. по
описа на Административния съд – Търговище, със
страни: Окръжната прокуратура – Търговище,
и Общинският съвет – гр. Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 26.03.2019 г. от 10,30 ч.
1649
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който се
оспорва Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани
с разкопаване на територията на община Хасково,
по който е образувано адм. дело № 243/2019 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 3.04.2019 г. от 10 ч.
1630
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 20, ал. 2,
чл. 32, ал. 1, 2 и 3, чл. 33, ал. 3, т. 1, чл. 37, ал. 2,
т. 1 и 4 и чл. 55, ал. 2 от Наредба № 20 за управление на горските територии на община Болярово, по което е образувано адм. д. № 73/2019 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 25.04.2019 г.
1569
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4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на прокурорите в
България“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 10 от устава на АПБ свиква общо отчетноизборно събрание на 13.04.2019 г. в 11 ч. в София
в сградата на Съюза на юристите в България,
ул. Пиротска № 7, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на АПБ; 2. финансов
отчет на АПБ за периода от 2017 до 2019 г.; 3.
изслушване на одитния доклад – обсъждане и
приемане; 4. доклад на контролно-ревизионната
комисия; 5. промяна на устава на АПБ; 6. избор
на председател и членове на УС; 7. връчване на
ежегодни награди; 8. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1655
8. – Управителният съвет на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на 17.04.2019 г. в 10,30 ч. в Националния
дом за наука и техника, София, ул. Г. С. Раковски № 108, ет. 2, зала № 3, при следния дневен
ред: 1. приемане отчета на управителния съвет
за 2018 г.; 2. приемане отчета на контролния
съвет за 2018 г.; 3. приемане бюджета на съюза
за 2019 г.; 4. приемане на програма на съюза за
2019 г.; 5. промени в УС на СХП; 6. промени в
контролния съвет на СХП; 7. избор на делегати
за общо събрание на ФНТС; 8. разни.
1665
51. – Управителният съвет на „Съюз за стопанска инициатива“ (ССИ) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на
организацията свиква редовно общо събрание на
20.04.2019 г. в 10 ч. в зала „София“, София, сграда
на БЧК, бул. Джеймс Баучер № 76, при следния
дневен ред: 1. разглеждане и приемане на отчет
за дейността на управителния съвет на ССИ;
разглеждане и приемане на доклад за работата на
контролната комисия на ССИ; 2. разглеждане и
приемане на бюджета на ССИ; 3. разглеждане и
приемане на изменения в устава на ССИ; 4. избор
на нови членове на управителния съвет на ССИ;
5. избор на нов председател на ССИ; 6. избор на
нови членове на контролната комисия на ССИ.
Регистрацията на присъстващите членове на
общото събрание ще се извърши от 9 ч. до 10 ч.
При липса на кворум на основание чл. 25, ал. 3
от устава на организацията и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
редовното общо събрание ще се проведе в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред и ще
бъде редовно независимо от явилите се членове.
Писмените материали по въпросите от дневния
ред са на разположение на членовете на ССИ от
датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“ до датата на провеждане на заседанието – 20.04.2019 г., на адреса на управление на
ССИ в София, ул. Михаил Тенев № 12, Бизнес
център – Евротур, и в секретариата на ССИ в
София, ул. Златен рог № 20, ет. 4, офис 3, при
поискване.
1643
4. – Управителният съвет на „Съюз на ВиК
операторите в Република България“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетноизборно общо събрание на 16.05.2019 г. в 15 ч. в
гр. Созопол, област Бургас, ул. Яни Попов № 7,
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хотел „Селена“ – конферентна зала, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на управителния съвет за дейността на сдружение с нестопанска цел „Съюз на ВиК операторите в Република
България“ за 2018 г.; 2. доклад на председателя на
контролния съвет относно годишния счетоводен
отчет за 2018 г. на „Съюз на ВиК операторите в
Република България“; 3. освобождаване от отговорност на председателя и членовете на управителния
съвет за дейността им от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г.;
4. освобождаване от длъжност и от отговорност
на председателя и членовете на управителния
съвет; 5. избор на председател на „Съюз на ВиК
операторите в Република България“; 6. избор на
управителен съвет на „Съюз на ВиК операторите
в Република България“; 7. избор на контролен
съвет на „Съюз на ВиК операторите в Република
България“; 8. приемане бюджета на „Съюз на ВиК
операторите в Република България“ и определяне
размера на членския внос за 2019 г.; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
отчетно-изборното общо събрание ще се проведе
същия ден в 16 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението да участват в отчетно-изборното общо
събрание лично или чрез упълномощени от тях
представители.
1631
41. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за демографски изследвания и обучение“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква годишно редовно общо събрание
на членовете на сдружението на 17.05.2019 г. в
17 ч. в София, ул. Граф Игнатиев № 41, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на
сдружението; 2. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2018 г.; 3. финансов
отчет за дейността на сдружението през 2018 г.;
4. приемане на програма за дейността на сдружението през 2019 г.; 5. приемане на бюджет на
сдружението за 2019 г.; 6. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 7. промени
в устава на сдружението; 8. разни. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете в
седалището на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе независимо от броя на присъстващите
членове същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на събранието.
1641
4. – Управителят на Клуб по спортни танци
„Асеновец“ – Асеновград, на основание чл. 26,
ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 9.05.2019 г. в 18,30 ч. в залата на КСТ „Асеновец“ – Асеновград, бул. България № 2, със следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
управителя и годишен финансов отчет на КСТ
„Асеновец“ за 2017 г.; 2. приемане на отчет за
дейността на управителя и годишен финансов
отчет на КСТ „Асеновец“ за 2018 г.; 3. приемане
на бюджет за 2019 г.; 4. приемане на нов устав
в съответствие с новите Закон за юридическите
лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 98 от 2018 г.)
и Закон за физическото възпитание и спорта
(ДВ, бр. 86 от 2018 г.). При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
1573
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1. – Управителният съвет на ОЕБ „Шалом“ –
Бургас, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24,
ал. 1 от устава на организацията насрочва общо
отчетно събрание на 22.06.2019 г. в 9 ч. в залата
на ОЕБ „Шалом“ – Бургас, ул. Митрополит Симеон № 24, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад; 2. доклад на РК; 3. проектобюджет за
2019 г.; 4. промяна на устава на организацията; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
10 ч. без значение от броя на присъстващите в
същата зала и на същия адрес.
1666
12. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Здраве – ветерани“ – Варна, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 27.04.2019 г. в 8 ч. във Варна, Спортна зала,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
дейността за 2018 г. на сдружението; 2. избор на
нов управителен съвет на сдружението в състав от
пет членове: председател: Мара Караиванова; зам.председател: Иванка Недялкова; членове: Димка
Стоянова, Венета Минкова, Екатерина Кюрчева;
3. избор на нов контролен съвет на сдружението
в състав от трима членове: председател: Петка
Гъмзакова, зам.-председател: Зарка Жейнова;
член: Добринка Шойлева; 4. промени в устава на
сдружението; 5. упълномощаване на председателя
на сдружението да извърши всички необходими
действия по вписване на промените в търговския
регистър, воден към Агенцията по вписванията,
както и да преупълномощава адвокат с правата по
настоящото пълномощно; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 9 ч. с присъстващите членове.
1581
3. – Управителният съвет на ФК „Одесос
2014“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 28.05.2019 г.
в 17 ч. във Варна на СК Локомотив при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1691
5. – Управителният съвет на СК „Су пер
спорт“ – Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 30.05.2019 г.
в 17 ч. във Варна на СК Локомотив при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1692
1. – Управителният съвет на СК „Джудо
клуб – Габрово“ – Габрово, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ с решене на УС от 1.03.2019 г. свиква
общо събрание на 16.05.2019 г. в 18 ч. в сградата
на стадион „Христо Ботев“ – зала „Акробатика“,
Габрово, при следния дневен ред: 1. избиране на
нов управителен съвет; 2. промяна в устава на СК
„Джудо клуб – Габрово“: изменят се чл. 4, чл. 26,
ал. 3 и чл. 34, ал. 1; 3. извършване на пререгистрация на СК „Джудо клуб – Габрово“ в Агенцията
по вписванията съгласно разпоредбите на § 25,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби
към закона за изменение на ЗЮЛНЦ, в сила от
1.01.2018 г.; 4. приемане на отчет за дейността на
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клуба за 2018 г.; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място.
1640
3. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Сокол“ – гр. Гоце Делчев, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, чл. 29, т. 22 от устава
на сдружението и решение № 17 от 26.02.2019 г. на
УС свиква общо събрание на пълномощниците на
3.05.2019 г. в 10 ч. в Дома на културата – гр. Гоце
Делчев, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетния доклад на УС на ЛРС „Сокол“ – гр. Гоце
Делчев, за периода от 1.01. до 31.12.2018 г. и
освобождаване на УС от отговорност; 2. приемане на отчета за дейността на КС през 2018 г.
и освобождаване от отговорност; 3. приемане
на финансовия план за 2019 г.; 4. приемане на
годишен план за дейността на сдружението през
2019 г.; 5. избор на делегати за общото събрание
на НЛРС – СЛРБ; 6. промяна на точки от устава;
7. други. Поканват се всички пълномощници на
сдружението да присъстват на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1642
8. – Управителният съвет на Сдружение на лов
ците и риболовците „Ловно-рибарско дружеств о
„Сокол“ – Ихтиман, на основание чл. 26, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 1 от 26.02.2019 г.
от заседание на УС на сдружението свиква общо
събрание на 14.04.2019 г. в 10 ч. в малкия салон
на читалище „Слънце – 1879“ – Ихтиман, при
следния дневен ред: 1. отчет на ръководството за
дейността на сдружението през 2018 г.; 2. отчет
на контролния съвет за дейността на СЛР ЛРД
„Сокол“ – Ихтиман, през 2018 г.; 3. одобряване
на годишния финансов отчет на сдружението и
отчета за приходите и разходите и предложение и
разпределение на загубата за 2018 г.; 4. промени в
устава на сдружението; 5. избор на представители/
делегати на сдружението в общото събрание на
НЛРС – СЛРБ, София; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и със същия дневен ред.
1572
3. – Управителният съвет на Сдружение с
нестопанска цел, определено за извършване на
общественополезна дейност – „Асоциация за защита на редки автохтонни породи – Калоферска
дългокосместа коза“, Калофер, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно общо
събрание на 1.05.2019 г. в 18 ч. в офиса на сдружението в Калофер, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността през 2018 г.; 2. приемане на
годишен финансов отчет за 2018 г.; 3. приемане
на нови членове; 4. изменение и допълнение на
чл. 17, т. 2 от устава на сдружението; 5. промяна на
чл. 21, т. 3 от устава на сдружението; 6. добавяне
на чл. 17, т. 8 в устава на сдружението; 7. други.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, са на разположение на членовете в
офиса на сдружението в Калофер най-късно до
18.03.2019 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдруже-
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нието събранието ще се отложи с един час и ще
се проведе в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да присъстват.
1574
7. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по тенис на маса „Стоянстрой“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 и
22 от устава свиква редовно общо събрание на
сдружението за 2019 г. на 12.04.2019 г. в 18 ч. на
адреса му на управление в Пловдив, бул. Шести
септември № 252, при следния дневен ред: 1.
одобряване на действията и решенията на УС до
настоящия момент; проект за решение: 1) общото
събрание одобрява всички действия и решения
на УС във връзка с дейността на сдружението до
настоящия момент; 2) общото събрание одобрява
решенията на УС за освобождаването на членове
съгласно протокол на УС от 12.01.2019 г.; така
членският състав на сдружение „Спортен клуб
по тенис на маса „Стоянстрой“, Пловдив, към
12.04.2019 г. е, както следва: (изписва се настоящият
членски състав на сдружението); 2. пререгистрация
на сдружението и вписването му в ТРРЮЛНЦ
при АВ; проект за решение: 1) да се извърши
пререгистрация на сдружение „Спортен клуб по
тенис на маса „Стоянстрой“, Пловдив, БУЛСТАТ
115624483, и вписването му в ТРРЮЛНЦ при АВ
съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ, ЗТРРЮЛНЦ;
2) упълномощава и възлага на председателя на
УС да подготви всички документи, в т.ч. да ги
изиска от Пловдивския окръжен съд и да ги внесе
със заявление за пререгистрация на сдружението в ТРРЮЛНЦ при АВ, както и в регистър
БУЛСТАТ – за ЕИК на сдружението, както и да
преупълномощи адвокати за това; 3. промени
в устава на сдружението: 1) общото събрание
отменя досега действащия устав на сдружение
„Спортен клуб по тенис на маса „Стоянстрой“,
Пловдив, БУЛСТАТ 115624483; 2) общото събрание
приема нов устав на сдружение „Спортен клуб по
тенис на маса „Стоянстрой“, Пловдив, БУЛСТАТ
115624483; 4. приемане на доклада за дейността
на сдружението през 2018 г.; проект за решение:
общото събрание приема доклада за дейността на
сдружението през 2018 г.; 5. приемане на ГФО на
сдружението за 2018 г.; проект за решение: общото
събрание приема ГФО на сдружението за 2018 г.;
6. промени в управителния съвет и в контролния
съвет на сдружението; проект за решение: 1) общото събрание преизбира досегашния състав на
управителния съвет (УС) на сдружението за срок/
мандат 5 години: Стоян Георгиев Сариев, който
да бъде председател на УС и на сдружението и
който го представлява; Радка Ванева Симеонова, която да бъде зам.-председател на УС; Жана
Николова Генчева, която да бъде член-секретар;
2) общото събрание освобождава досегашния
състав на контролния съвет (КС): Янка Христова Мирчева, която да бъде и негов председател;
Марина Георгиева Дементиева; Ваня Кирилова
Церовска-Хеджиева; 3) общото събрание избира
за контрольор на сдружението за срок/мандат 5
години Ицо Ангелов Брезелиев с адрес: гр. Девин, ул. Пирин № 6; 7. участие на сдружението в
различни програми, финансирани със средства от
държавния бюджет на Република България и/или
на Европейския съюз, на общини, юридически и
физически лица, фондации, сдружения и други
организации; проект за решение: 1) общото съб
рание одобрява и приема участие на сдружение
„Спортен клуб по тенис на маса „Стоянстрой“,
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Пловдив, в различни програми, финансирани
със средства от държавния бюджет на Република
България и/или на Европейския съюз, на общини, юридически и физически лица, фондации,
сдружения и други организации през всичките
периоди до настоящия момент, както и за всички
бъдещи периоди; 2) общото събрание одобрява
всички действия и решения на УС за това участие
и възлага/оправомощава управителния съвет, и в
частност неговия председател, да извършва всички
действия и да подготвя и представя всички документи в тази връзка, в т.ч. и по отчитането, както
и да представлява сдружението пред съответните
държавни и общински органи, агенции, комисии,
фондации, банки и други организации и лица; 8.
разни. При липса на кворум съгласно чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред и ще
се проведе независимо от това, колко членове се
явят. Материалите за общото събрание, както и
новият устава на сдружението са на разположение
на членовете при председателя.
1693
7. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Филип Тотю“ – Русе, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 8.05.2019 г. в 10 ч. в сградата на
НТС – Русе, бул. Придунавски № 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2018 г.; 2. отчет за изпълнение на финансовия план за 2018 г.; 3. отчет за изпълнението
на СМР и одобряване на разходите за вкопано
тренировъчно полуоткрито стрелбище за стрелба
с нарезно оръжие; 4. отчет на КС на ЛРД – Русе;
5. утвърждаване размера на членския внос за
2020 г.; 6. приемане на финансовия план за 2019 г.;
7. приемане на план-сметка за довършителните
работи на вкопано тренировъчно полуоткрито
стрелбище за стрелба с нарезно оръжие; 8. промяна на устава на сдружението относно начина
за свикване на общото събрание на сдружението,
избор на председатели на УС, КС, УС и КС на
сдружението, кворум за легитимно решение на
ЛРД – за напускане на сдружението и допълнителната стопанска дейност, която ще развива
то; 9. избор на представители на сдружението в
общото събрание на НЛРС – СЛРБ, за периода
2019 г. – 2021 г.; 10. разни – утвърждаване на
вътрешни правила за контрол и предотвратяване
изпирането на пари и финансиране на тероризма.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1690
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тракийско дружество „Тракия“ – Русе, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на дружеството на
10.05.2019 г. в 13 ч. в Русе, в клуб на БСП – Русе,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен доклад на управителния съвет за дейността
на сдружението за периода от 12.02.2013 г. до
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10.05.2019 г.; 2. приемане на отчетен доклад на
контролния съвет (ревизионната комисия) на сдружението за периода от 12.02.2013 г. до 10.05.2019 г.;
3. промени в устава; 4. избор на председател на
управителния съвет с мандат 5 години; 5. избор
на нов управителен съвет с мандат 5 години; 6.
избор на нов контролен съвет с мандат 5 години; 7.
разни. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса
на кворум общото събрание ще бъде проведено
един час по-късно същия ден, на същото място
и при същия дневен ред без значение от броя на
явилите се членове.
1570
39. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация за развъждане
на цигайски и местни породи овце в Република България“ – Троян, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 17.04.2019 г. в 11 ч. в
заседателната зала на ИПЖЗ – Троян, при следния дневен ред: 1. регистриране на членовете
на сдружението, присъстващи на събранието;
2. приемане и освобождаване на членове на
сдружението; 3. избор на водещ на събранието,
протоколист и преброители; 4. приемане на
годишния финансов отчет за 2017 г., включващ
периода от 1.01.2017 г. до 31.12.2017 г.; 5. приемане
на годишния финансов отчет за 2018 г., включващ
периода от 1.01.2018 г. до 31.12.2018 г.; 6. отчетен
доклад за работата на сдружението за периода
от 7.10.2017 г. до 17.04.2019 г.; 7. приемане на
промени в устава на сдружението; 8. попълване
на контролния съвет съгласно правилника на
сдружението; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава
общото събрание ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението. Писмените материали, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете
на общото събрание в офиса на сдружението по
седалище и адрес на управление.
1575
3. – Управителният съвет на сдружение „Център за регионално развитие“ – Търговище, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 19.04.2019 г. в 16 ч. в офиса на сдружението в
Търговище, ул. Хр. Ботев № 2 (партер), при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото
състояние на сдружението за 2018 г.; проект за
решение – ОС приема отчетите и освобождава
членовете на УС от отговорност; 2. приемане на
насоки и програма за дейността на сдружението
за 2019 г.; проект за решение – ОС приема предложените от УС насоки и програма за дейността
на сдружението за 2019 г.; 3. приемане на бюджет
на сдружението за 2019 г.; проект за решение – ОС
приема предложения от УС бюджет за 2019 г.; 4.
освобождаване на членовете на УС от отговорност;
проект за решение – ОС приема предложението на
УС; 5. вземане на решение за невнесени членски
вноски за минали години; 6. разни.
1634
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