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Министерски съвет
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2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за осъществяване на
спешна дезинсекционна кампания по
поречието на река Дунав
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 Постановление № 166 от 4 юли
2019 г. за изменение на Тарифа № 12 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите
по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г.
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проверка или ремонт на тахографи
11

2

Министерство
на културата

и министъра на науката и висшето
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2019 г. за одобряване на допълнителни
трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване
на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с
Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
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 Постановление № 168 от 4 юли
2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
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 Постановление № 169 от 4 юли
2019 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
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Министерство
на образованието и науката
 Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България
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 Наредба № 2 от 1 юли 2019 г. за реда
за водене на регистъра на народните
читалища и на читалищните сдружения
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на младежта и спорта
 Наредба за изменение и допълнение на
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реда за прием и спортна подготовка
на учениците в спортните училища
24
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за допълнение на Наредба
№ Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на
контролните проверки на пътя и в
предприятията и за класифицирането
на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
28
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 3 ЮЛИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г. за осъществяване на спешна дезинсекционна кампания по
поречието на река Дунав
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 2 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2019 г. за осъществяване на спешна
дезинсекционна кампания по поречието на
река Дунав.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2019 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна програма „Безопасност по хранителната
верига“, по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.

§ 3. Постановлението влиза в сила от
3 юли 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5397

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г.
за изменение на Тарифа № 12 за таксите,
които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55
на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ,
бр. 24 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1, 18, 37, 77 и
101 от 1994 г., бр. 106 от 1996 г., бр. 58 и 78 от
1997 г., бр. 42 и 90 от 1999 г., бр. 2 от 2000 г.,
бр. 112 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 13 и
111 от 2003 г., бр. 77, 96 и 108 от 2006 г., бр. 7,
16, 49 и 100 от 2007 г., бр. 54 и 79 от 2008 г.,
бр. 73 от 2010 г., бр. 14 от 2012 г., бр. 12 и 80
от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 1 от 2018 г. и
бр. 18 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 5, ал. 1 т. 3 се
отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 172 на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2019 г. в размер 8 337 346 лв. за финансово осигуряване
на дейност и те по Нац иона лна п рог рама
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ДЪРЖАВЕН

„Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“, одобрена с Решение № 172 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване
на национални програми за развитие на образованието, разпределени по общини съгласно
приложението.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят за сметка на намаление
на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните
взаимоо тношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Приложение
към чл. 1
Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 г.

Община

Област

Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините
(в лв.)

1

2

3

Банско

Благоевград

57 715

Белица

Благоевград

39 113

Благоевград

Благоевград

93 354

Гоце Делчев

Благоевград

49 736

Петрич

Благоевград

79 634

Pазлог

Благоевград

34 590

Cандански

Благоевград

46 060

Cатовча

Благоевград

11 859

Cимитли

Благоевград

20 383

Xаджидимово

Благоевград

33 253

Якоруда

Благоевград

6 135

Aйтос

Бургас

13 437

Бургас

Бургас

202 020

Kамено

Бургас

18 298

Kарнобат

Бургас

41 870

Поморие

Бургас

15 021

Приморско

Бургас

13 309

Pуен

Бургас

38 747

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 172 на Министерския съвет от
2019 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Cозопол

Бургас

7 780

Средец

Бургас

36 712

Cунгурларе

Бургас

13 409

Царево

Бургас

6 506

Aврен

Bарна

2 012

Aксаково

Bарна

23 074

Бяла

Bарна

14 888

Bарна

Bарна

260 032

Министър-председател:
Бойко Борисов

Bетрино

Bарна

119

Bълчи дол

Bарна

21 009

Девня

Bарна

11 165

Заключителни разпоредби

Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Община

Област

Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините
(в лв.)

1

2

3

ВЕСТНИК
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Община

Област

Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините
(в лв.)

1

2

3

Долни чифлик

Bарна

6 305

Шабла

Добрич

Провадия

Bарна

22 527

Джебел

Kърджали

8 504

Cуворово

Bарна

22 980

Kирково

Kърджали

19 022

74 701

Kрумовград

Kърджали

19 749

Kърджали

Kърджали

74 869

Mомчилград

Kърджали

29 946

Черноочене

Kърджали

19 298

Бобовдол

Kюстендил

6 475

Дупница

Kюстендил

25 361

Bелико Tърново Bелико Tърново

17 918

Горна
Oряховица

Bелико Tърново

106 924

Eлена

Bелико Tърново

24 885

Лясковец

Bелико Tърново

2 992

Павликени

Bелико Tърново

28 124

Полски
Tръмбеш

Bелико Tърново

41 244

Kюстендил

Kюстендил

141 805

Cвищов

Bелико Tърново

19 670

Cапарева баня

Kюстендил

5 100

Cтражица

Bелико Tърново

7 398

Летница

Ловеч

1 037

Cухиндол

Bелико Tърново

40 138

Ловеч

Ловеч

57 329

Bидин

Bидин

58 375

Луковит

Ловеч

3 506

Борован

Bраца

16 549

Tетевен

Ловеч

4 804

Бяла Cлатина

Bраца

14 051

Tроян

Ловеч

49 413

Bраца

Bраца

42 327

Угърчин

Ловеч

31 952

Kозлодуй

Bраца

26 776

Ябланица

Ловеч

13 865

Kриводол

Bраца

5 691

Берковица

Mонтана

12 530

Mездра

Bраца

37 050

Бойчиновци

Mонтана

3 100

Oряхово

Bраца

2 255

Bършец

Mонтана

12 776

Pоман

Bраца

11 850

Георги
Дамяново

Mонтана

538

Xайредин

Bраца

2 197

Лом

Mонтана

21 980

Габрово

Габрово

31 086

Mонтана

Mонтана

51 040

Дряново

Габрово

22 505

Белово

Пазарджик

13 959

Cевлиево

Габрово

23 786

Bелинград

Пазарджик

18 068

Tрявна

Габрово

21 871

Лесичово

Пазарджик

2 520

Балчик

Добрич

8 031

Пазарджик

Пазарджик

120 146

Генерал Тошево Добрич

18 340

Панагюрище

Пазарджик

17 298

Добрич

Добрич

90 439

Пещера

Пазарджик

48 114

Добричка

Добрич

4 383

Pакитово

Пазарджик

4 935

Kаварна

Добрич

34 124

Cептември

Пазарджик

56 767

Kрушари

Добрич

33 276

Cтрелча

Пазарджик

2 292

Tервел

Добрич

245

Брезник

Перник

14 632
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Община

Област

Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините
(в лв.)

1

2

3

Перник

Перник

183 475

Pадомир

Перник

Tрън

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

Община

Област

Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините
(в лв.)

1

2

3

Борово

Pусе

5 172

70 297

Бяла

Pусе

15 411

Перник

11 811

Две могили

Pусе

14 850

Белене

Плевен

14 342

Иваново

Pусе

8 798

Гулянци

Плевен

11 477

Pусе

Pусе

310 553

Долна
Mитрополия

Плевен

21 314

Ценово

Pусе

775

Долни
Дъбник

Главиница

Cилистра

9 037

Плевен

4 389

Дулово

Cилистра

44 604

Левски

Плевен

28 426

Cилистра

Cилистра

54 888

Плевен

Плевен

133 369

Cитово

Cилистра

1 130

Пордим

Плевен

16 787

Tутракан

Cилистра

31 881

Червен бряг

Плевен

26 164

Kотел

Cливен

1 404

Kнежа

Плевен

26 739

Hова Загора

Cливен

37 907

Aсеновград

Пловдив

16 497

Cливен

Cливен

155 971

Брезово

Пловдив

1 359

Tвърдица

Cливен

6 760

Kалояново

Пловдив

32 049

Борино

Cмолян

5 045

Kарлово

Пловдив

22 668

Девин

Cмолян

30 329

Кричим

Пловдив

22 235

Доспат

Cмолян

33 881

„Mарица“

Пловдив

50 869

Златоград

Cмолян

20 330

Перущица

Пловдив

20 352

Mадан

Cмолян

2 012

Пловдив

Пловдив

453 777

Hеделино

Cмолян

1 459

Първомай

Пловдив

20 642

Pудозем

Cмолян

32 173

Pаковски

Пловдив

39 200

Cмолян

Cмолян

55 822

„Pодопи“

Пловдив

57 875

Чепеларе

Cмолян

38 158

Cадово

Пловдив

15 152

Столична

София-град

Стамболийски

Пловдив

8 605

Антон

София област

41 988

Xисаря

Пловдив

10 668

Божурище

София област

5 658

Куклен

Пловдив

15 348

Ботевград

София област

43 856

Сопот

Пловдив

9 800

Горна Mалина

София област

6 798

Завет

Pазград

4 935

Eлин Пелин

София област

52 316

Исперих

Pазград

20 589

Eтрополе

София област

37 357

Лозница

Pазград

3 276

Златица

София област

2 122

Pазград

Pазград

88 552

Ихтиман

София област

16 725

Цар Калоян

Pазград

26 536

Kостенец

София област

21 221

1 228 775

С Т Р.
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Община

Област

Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините
(в лв.)

1

2

3

Kостинброд

София област

2 956

Пирдоп

София област

Правец

ВЕСТНИК
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Община

Област

Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините
(в лв.)

1

2

3

Eлхово

Ямбол

35 166

24 764

„Tунджа“

Ямбол

43 854

София област

20 794

Ямбол

Ямбол

97 781

Cамоков

София област

73 643

Общо средства

Cвоге

София област

48 056

Cливница

София област

27 183

Гурково

Cтара Загора

310

Гълъбово

Cтара Загора

17 567

Kазанлък

Cтара Загора

38 259

Mъглиж

Cтара Загора

33 341

Николаево

Cтара Загора

7 960

Павел баня

Cтара Загора

8 731

Pаднево

Cтара Загора

8 288

Cтара Загора

Cтара Загора

160 579

Чирпан

Cтара Загора

11 916

Aнтоново

Tърговище

1 586

Oмуртаг

Tърговище

36 562

Попово

Tърговище

56 555

Tърговище

Tърговище

141 197

Димитровград

Xасково

88 911

Cвиленград

Xасково

15 656

Cимеоновград

Xасково

423

Tополовград

Xасково

1 799

Xарманли

Xасково

99 480

Xасково

Xасково

189 094

Велики Преслав Шумен

1 355

Bенец

Шумен

946

Kаолиново

Шумен

6 178

Kаспичан

Шумен

788

Hови пазар

Шумен

3 231

Cмядово

Шумен

4 039

Xитрино

Шумен

17 651

Шумен

Шумен

87 637

Болярово

Ямбол

13 387

8 337 346
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г.
за структурни промени в системата на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Преобразува Националния център
по наркомании чрез вливане в Националния
център по обществено здраве и анализи.
Чл. 2. Дейността, имуществото, архивът,
както и правата и задълженията на Националния център по наркомании преминават
към Националния център по обществено
здраве и анализи.
Чл. 3. (1) Трудовото правоотношение с
директора на Националния център по наркомании се прекратява по реда на чл. 328,
ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(2) Трудовите правоотношения с работещите в Националния център по наркомании се
уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
(3) Трудовите правоотношения с работещите в Националния център по наркомании
извън случаите по ал. 2 се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В срок до два месеца от влизането в
сила на постановлението министърът на здравеопазването да извърши съответните промени
в Правилника за устройството и дейността на
Националния център по обществено здраве
и анализи.
§ 2. В срок до два месеца от влизането в
сила на постановлението директорът на Националния център по обществено здраве и
анализи да утвърди длъжностно разписание на
служителите в центъра и да уреди трудовите
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правоотношения на работещите в преобразувания Национален център по наркомании
в съответствие с чл. 3, ал. 2 и 3.
§ 3. Правилникът за функциите, задачите
и устройството на Националния център по
наркомании, приет с Постановление № 197
на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Правилник за функциите, задачите
и устройството на Националния център по
наркомании (ДВ, бр. 58 от 2015 г.), се отменя.
§ 4. В Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.;
изм. и доп., бр. 1 и 100 от 2018 г. и бр. 26 от
2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 т. 10 се отменя.
2. В приложението към чл. 2, ал. 3 „Обща
численост на персонала във второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра на
здравеопазването“:
а) на ред № 8, в колона 3 числото „68“ се
заменя със „73“;
б) ред № 10 се отменя;
в) на ред № 12, в колона 3 числото „189“
се заменя с „202“;
г) на ред № 14, в колона 3 числото „1371“
се заменя с „1366“;
д) на ред № 15, в колона 3 числото „1435“
се заменя с „1442“.
§ 5. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,
бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г., бр. 45 и
93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 и 87 от
2011 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 62 и 70 от 2013 г.,
бр. 60 от 2014 г. и бр. 23 и 50 от 2015 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) в т. 14 думите „Националния център
по наркомании“ се заменят с „Националния
център по обществено здраве и анализи“;
б) точка 15 се изменя така:
„15. ръководителят на звеното, което изпълнява функциите на Национален фокусен
център за наркотици и наркомании, проучвания и информация в Националния център
по обществено здраве и анализи;“.
2. В чл. 13, ал. 1 думите „Националния
център по наркомании“ се заменят с „Националния център по обществено здраве и
анализи“.
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3. В чл. 25, ал. 3 думите „Националния
център по наркомании към Министерството
на здравеопазването“ се заменят с „Нацио
на л н и я цен т ър по общес т вено зд ра ве и
анализи“.
§ 6. В Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейност та на
Централния орган за покупки за нуждите
на органите на изпълнителната власт (обн.,
ДВ, бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 и 74
от 2016 г. и бр. 26 и 36 от 2019 г.), в приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 „Списък на
администрациите по чл. 4, ал. 1, т. 2“ ред
№ 61 се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5376

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 4 ЮЛИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2019 г. в размер 1 000 000 лв. за
развитие на детско-юношеския футбол в Република България.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за високи постижения“, бюджетна
програма „Спорт за високи постижения“, по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5377

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОГРАМА
за сътрудничество между Министерството
на образованието и науката на Република
България и министъра на науката и висшето
образование на Република Полша в областта
на науката и висшето образование за периода
2018 – 2022 г.
(Одобрена с Решение № 476 от 9 юли 2018 г.
на Министерския съвет. В сила 30 дни от
датата на подписването 27 юни 2019 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България и министърът на
науката и висшето образование на Република
Полша, наричани по-нататък „Страни“,
– желаейки да засилят и насърчат сътрудничеството в областта на науката и висшето
образование,
на основание чл. 4 от Спогодбата между
Правителството на Република България и
Правителството на Република Полша за културно и научно сътрудничество, подписана
във Варшава на 25 февруари 1993 г.,
са договориха за следното:
Член 1
Страните продължават да насърчават сът
рудничеството в следните области:
– о бмен на академични преподаватели;
– о бмяна на експерти в рамките на програми за обмен;
– о бмен на студенти;
– и зучаване на български и полски език;
– о бмен на актуална информация за научната и образователната система;
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– с ътрудничество за насърчаване на висшето образование в духа на европейската
интеграция.
Член 2
Страните считат преките контакти между
висшите училища за основна форма на сът
рудничество. За тази цел те насърчават вече
установеното сътрудничество и сътрудничеството, основаващо се на нови договорености.
Член 3
1. С
 траните обменят академични преподаватели (преподаватели, изследователи
и преподаватели-изследователи) с отпускане на стипендия на годишна основа
между 1 и 10 месеца.
2. С траните предоставят информация за
стипендиантски програми до 31 март
всяка година.
Член 4
1. С
 траните насърчават академичните изследвания в областта на българския и
полския език, както и изучаването на
български език във висшите училища в
Република Полша и съответно на полски
език във висшите училища в Република
България.
2. З а тази цел ще бъдат приемани преподаватели – специалисти по български
език и литература, във:
– Варшавския университет, Варшава;
– Ягелонския университет, Краков;
– Университет „Адам Мицкевич“, Познан;
– Университет „Мария-Склодовска Кюри“,
Люблин;
– Лодзки университет, Лодз,
и полски език и литература във:
– Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, София;
– В еликотърновския университет „Св.
св. Кирил и Методий“, Велико Търново;
– Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив;
– Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Шумен.
3. С траните не изключват възможността
да подкрепят изпращането на преподаватели по искане на висши училища
извън посочените в параграф 2 и да
съдействат за откриване на нови курсове за чужди езици съобразно техните
възможности.
4. В исшето у чи лище чрез съот вет ната
Страна изпраща искане за преподавател.
5. Документите на кандидатите за преподаватели или исканията за удължаване
на мандата на вече действащите преподаватели се изпращат най-късно до
31 май всяка година.
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6. С
 траните изпращат потвържденията за
приемането на преподавателите или за
продъл жаване на преподавателската
им дейност най-късно до 30 юни всяка
година.
7. П реподавателите се изпращат всяка
година при съгласие от Страните и приемащото висше училище. Максималният
срок за престоя им се определя съгласно законодателството на приемащата
Страна.
8. С траните осигуряват на преподавателите си в рамките на възможностите
си преподавателска помощ, учебници и
специализирана литература, необходима
за преподаването.
Член 5
1. С
 т ра н и т е обмен я т с т у ден т и, у чещ и
български и полски език, както и преподаватели по езика и специалисти по
български език и литература и респективно по полски език и литература, за
летни езикови курсове годишно до девет
(9) души от всяка Страна.
2. С траните предоставят на одобрените
кандидати програма на летните курсове
в срок до 15 май всяка година.
Член 6
1. Е
 жегодно Страните приемат съгласно
вътрешното си законодателство докторанти за специализация в държавни
висши училища в рамките до 10 месеца
годишно.
2. С т раните изпращат док у мен ти те на
кандидатите на отсрещната Страна за
одобрение до 31 март всяка година.
Член 7
1. Е
 жегодно Страните приемат в държавните си висши училища:
– с туденти за обучение до обща годишна
квота от 24 месеца за минимум престой един семестър (4 месеца);
– д о 5 студенти от българска и полска
филология за престой един семестър
(4 месеца).
2. В сяка от Страните представя информация за броя на студентите и тяхната
специалност до 15 април всяка година.
Списъците с имената на студентите и
необходимите документи се изпращат
до 1 септември всяка година.
Член 8
1. Условията за влизане и временно пребиваване на лицата, участващи в обмен
по тази програма, се уреждат от действащите в приемащата страна законови
разпоредби.
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2. И
 зпълнението на програмата е в съответствие с нормите за защита на личните
данни на Европейския съюз.
Член 9
Страните подкрепят прякото сътрудничество между студентските организации на
основание сключени споразумения между тях.
Член 10
При необходимост Страните обменят информация за текущите изследвания и образователните си системи.
Член 11
При необходимост и в съответствие с
финансовите си възможности Страните могат да изпращат делегации от експерти от
съответните министерства за обсъждане на
сътрудничеството в рамките на настоящата
програма.
Член 12
1. С
 траните подкрепят прякото сътрудничество в областта на научните изследвания между висшите училища и други
научни организации в съответствие с
действащото законодателство.
2. Формите на сътрудничество между Страните за научни проекти и програми могат
да се договарят по дипломатически път.
Член 13
Настоящата програма не изключва изпълнението на други проекти, ако те са договорени
между Страните.
Член 14
Настоящата програма в областта на вис
шето образование не обхваща дейности или
обмен на академичен състав или студенти
между висши училища по изкуства, медицина, теология, морско и военно дело или
към специалните служби, които не са под
контрола и юрисдикцията на министрите, в
чийто ресор е висшето образование и които
са Страни по програмата в съответствие с
тяхното национално законодателство.
Член 15
Финансовите условия, които са неразделна
част от настоящата програма, са посочени в
приложението към нея.
Член 16
1. Т
 ази програма влиза в сила 30 дни след
подписването є.
2. Тази програма е валидна до 31.12.2022 г.
3. С рокът на действие на програмата се
продължава автоматично до подписването на нова, но не повече от 31.12.2023 г.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

4. В
 сички спорове или различия между
Страните, произтичащи от изпълнението на програмата, се решават чрез
преговори.
5. Програмата може да бъде допълвана при
съгласие от двете Страни и чрез размяна
на писма. Допълненията влизат в сила
от датата, договорена между Страните,
и представляват неразделна част от нея.
6. В сяка от Страните може да прекрати
действието на програмата в писмена
форма най-малко шест месеца преди
изтичането на първите четири години
от действието є или по всяко време след
това. Прекратяването влиза в сила 6 месеца след получаване на уведомлението
от другата Страна.
7. В сички проекти, които се изпълняват
в рамките на програмата и неприключили в рамките на срока є на действие,
п род ъ л ж а ват свое т о изп ъ л нен ие до
тяхното приключване и в съответствие
с условията є.
Настоящата програма е подписана във
Варшава на 27 юни 2019 г. в два еднообразни
екземпляра на български, полски и английски
език, като всеки от тях има еднаква сила.
В случай на различия в тълкуването водещ
е текстът на английски език.
За Министерството
на образованието
и науката на
Република България:
Красимир Вълчев,
министър

Министър на
науката и висшето
образование
на Република Полша:
Ярослав Говин		
Приложение

Финансови условия
I. Финансови условия, приложими към чл. 3,
6 и 7:
1. П риемащата Страна осигурява:
– н астаняване в студентски общежития
при заплащане;
– п олзване на студентски стол срещу заплащане, ако има такъв;
– о свобождаване от студентски такси за
провеждане на обучение или специализация във висши държавни училища.
Отпусканите суми за настаняване и храна се
определят съгласно действащото законодателство
в приемащата Страна.
2. И зпращащата Страна:
– и зплаща стипендия, необходима за издръжка;
– г арантира, че стипендиантите имат достатъчно средства, за да заплатят пътните
си разходи.
II. Финансови условия, приложими към чл. 4:
1. В исшите училища в приемащата Страна
сключват трудов договор или влизат в друга
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форма на взаимоотношения с цел изплащане на възнаграждение на преподавателя
съгласно действащото законодателство и
осигуряват безплатно настаняване в жилище с отопление, отговарящо на съответния стандарт, като разходите за вода,
газ, електричество, кабелна/сателитна ТВ
и интернет се заплащат от преподавателя.
2. И зпращащата Страна заплаща на преподавателя пътни разходи съгласно действащото
законодателство.
3. Медицинското обслужване се осигурява
съгласно Регламент (ЕО) 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. за координация на системите
на социална сигурност и Регламент (ЕО)
987/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване на процедурата по прилагане на
Регламент (ЕО) 883/2004 за координация
на системите за социална сигурност.
III. Финансови условия, приложими към
чл. 5:
1. П риемащата Страна осигурява на участниците в летните курсове:
– о свобождаване от такса за обучение;
– х рана и настаняване;
– к ултурна програма, предвидена като част
от програмата на летния езиков курс;
– м едицинско обслужване в съответствие с
Регламент (ЕО) 883/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
за координация на системите на социална
сигурност и Регламент (ЕО) 987/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 г. за установяване на
процедурата по прилагане на Регламент
(ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.
2. И зпращащата Страна гарантира, че кандидатите имат достат ъчно средства да
заплатят пътните разноски до мястото на
провеждане на курса съгласно действащото
законодателство в страната.
IV. Финансови условия, приложими към
чл. 11:
1. П риемащата Страна:
– о сигурява хотелска резервация;
– п ри необходимост осигурява и заплаща
разходи за преводач.
2. И зпращащата Страна заплаща пътните
разноски и разходите по престоя (дневни,
пътни, квартирни и медицинска застраховка) съгласно своето законодателство.
3. С рокът на престой на делегациите се съгласува предварително между двете Страни.
5340
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване
на типа на тахографи и тахографски карти
и за изискванията, ус ловията и реда за
регистрация на лицата, които извършват
монтаж, проверка или ремонт на тахографи
(обн., ДВ, бр. 91 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2017 г. и бр. 12 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думата „дигиталните“ се заменя
с „цифровите и интелигентните“, а думата
„дигитални“ се заменя с „цифрови и интелигентни“.
2. В т. 3 думата „дигиталния“ се заменя с
„цифровия и интелигентния“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. задълженията на регистрираното лице,
отговорника на сервиза и сервизните техници;“.
§ 2. В чл. 2 думата „дигитални“ се заменя с „цифрови и интелигентни“, а в края
на изречението точката се заличава и се
добавя „и Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г.
за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на определянето на изискванията
за конструкцията, изпитването, монтирането,
експлоатацията и ремонта на тахографите
и техните компоненти, наричан по-нататък
„Регламент 2016/799“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Картите за монтаж и настройки за
цифрови и интелигентни тахографи отговарят
на изискванията по тази наредба, ако са от
одобрен тип от компетентен орган на държава – членка на ЕС, и са издадени по реда
на Приложение IБ на Регламент 3821/85 и
Приложение IB на Регламент 2016/799.“
2. В ал. 4 думата „дигитални“ се заменя с
„цифрови и интелигентни“.
§ 4. Наименованието на раздел ІІ се изменя така:
„Одобряване на типа на цифрови и интелигентни тахографи и карти за цифрови и
интелигентни тахографи“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дигитални“ се заменя с
„цифрови и интелигентни“.
2. В ал. 2 думата „дигитални“ се заменя с
„цифрови и интелигентни“.
3. В ал. 3 думата „дигиталните“ се заменя
с „цифровите и интелигентните“, а думата
„дигитални“ се заменя с „цифрови и интелигентни“.
§ 6. В чл. 5, ал. 1 текстът преди т. 1 се
изменя така:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

„(1) Председателят на Българския институт
по метрология издава удостоверение за одоб
рен тип на цифров и интелигентен тахограф
или карта за монтаж и настройки на цифров
и интелигентен тахограф по образец съгласно
Приложение ІІ на Регламент 2016/799 при
подадено заявление в съответствие с изиск
ванията по чл. 12 от Регламент 165/2014 и
представени:“.
§ 7. В чл. 6 думите „Регламент 165/2014“
се заменят с „Регламент 2016/799“.
§ 8. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Та хог рафите в моторните превозни средства се монтират в съответствие с
изискванията на т. V от Приложение I на
Регламент 165/2014 за аналогови тахографи,
т. V от Приложение IБ на Регламент 3821/85
за цифрови тахографи и т. 5 от Приложение
IB на Регламент 2016/799 за интелигентни
тахографи.“
§ 9. В чл. 10 след думите „аналогови тахографи“ вместо съюза „и“ се поставя запетая, а думите „Приложение IВ на Регламент
3821/85 за дигитални тахографи“ се заменят
с „Приложение IБ на Регламент 3821/85 за
цифрови тахографи и т. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.3
от Приложение IB на Регламент 2016/799 за
интелигентни тахографи“.
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Монтираните в моторните превозни
средства тахографи подлежат на проверки,
както следва:
1. най-малко веднъж на две години;
2. след всеки ремонт на тахографа;
3. след всяка промяна на характеристичния
коефициент на превозното средство;
4. при промяна на действителната обиколка
на търкаляне на гумите;
5. когато часовникът, показващ координираното универсално време, е неточен с повече
от 20 минути;
6. когато е променен регистрационният
номер;
7. когато липсва или е повредена монтажната табела.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Проверките по ал. 1 се извършват
в съответствие с изискванията на т. VI от
Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи, т. VI от Приложение IБ на
Регламент 3821/85 за цифрови тахографи и т. 6
от Приложение IB на Регламент 2016/799 за
интелигентни тахографи.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Проверките по ал. 1 включват:
1. проверка, че пломбите са правилно
поставени, в добро състояние, техните идентификационни номера са валидни (производител на пломбите с позоваване на базата

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

данни на ЕК) и че техните идентификационни
номера съответстват на маркировките върху
монтажната табела;
2. сравняване на информацията от монтажната табела с данните от тахографа;
3. проверка за отсъствие на манипулативни
устройства, свързани между монтирания в моторното превозно средство блок на тахографа
и датчика за движение;
4. проверка за наличие на знак за одобрен тип;
5. правилното функциониране на тахографа, включително функцията за записване на
данни в тахографските карти на цифрови и
интелигентни тахографи и комуникацията с
четците за връзка с цел ранно откриване от
разстояние на интелигентните тахографи;
6. определяне на размера на гумите и на
действителната обиколка на гумите на двигателните колела;
7. проверка за съответствие с информацията, записана в паметта за данни на тахографа
на серийния номер на датчика за движение и
номера на одобрението му, ако са отпечатани
върху корпуса на датчика за движение;
8. сравнение на идентификационните данни, отбелязани върху указателната табелка
на външното устройство за GNSS, ако има
такова, с тези, записани в паметта за данни
на бордовото устройство;
9. проверка за съответствие със съответните максимални допустими грешки съгласно
т. III, буква „е“ от Приложение I на Регламент
165/2014 за аналогови тахографи, т. III, т. 2.1
и 2.2 от Приложение IБ на Регламент 3821/85
за цифрови тахографи и т. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и
3.3 от Приложение IB на Регламент 2016/799
за интелигентни тахографи.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в т. 1, 2
и 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „аналогови тахографи“ вместо съюза „и“ се поставя запетая, а
думите „в т. VI, т. 5 на Приложение IВ на
Регламент 3821/85 за дигитални тахографи“
се заменят с „в т. VI, т. 5 на Приложение IБ
на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи и
т. 6.5 от Приложение IB на Регламент 2016/799
за интелигентни тахографи“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Проверката по отношение на максимално допустимата грешка за скорост за аналогов
тахограф се извършва при симулиран пробег
за три скорости в обхвата на тахографа, като
резултатите от измерването трябва да могат да
се проверят с шаблона по чл. 28, ал. 2, т. 5 и
да попадат в нормираните допустими грешки.“
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „аналогови тахографи“ вместо съюза „и“ се поставя запетая,
а думите „в т. V, т. 2 на Приложение IВ на
Регламент 3821/85 за дигитални тахографи“
се заменят с „в т. V, т. 2 на Приложение IБ
на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи и
т. 5.2 от Приложение IB на Регламент 2016/799
за интелигентни тахографи“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думата „коефициента“ се заменя
с „характеристичния коефициент“;
б) създават се т. 8 – 15:
„8. наличието или липсата на външно
устройство за GNSS и устройство за връзка
от разстояние;
9. серийния номер на външното устройство
за GNSS;
10. серийния номер на външното устройство
за връзка от разстояние;
11. серийния номер на всички поставени
пломби;
12. частта на превозното средство, на която
е монтиран адаптерът, ако има такъв;
13. частта на превозното средство, на която
е монтиран датчикът за движение, ако не е
свързан с предавателната кутия или не се
използва адаптер;
14. описание на цвета на кабела между адаптера и тази част на превозното средство, която
изработва входящите за адаптера импулси;
15. серийния номер на вградения в адаптера
датчик за движение.“
§ 13. В чл. 14 думите „Приложение IВ на
Регламент 3821/85 за дигитални тахографи“
се заменят с „Приложение IБ на Регламент
3821/85 за цифрови тахографи“ и се създава
изречение второ: „За пломбиране на интелигентни тахографи се използват само пломби
на производители, включени в базата данни
на ЕК в съответствие с т. 5.3 от Приложение
IB на Регламент 2016/799.“
§ 14. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Ремонт се извършва съгласно
указанията на производителя и включва всеки
ремонт на датчик за движение, на бордово
устройство или на кабел, който налага прекъсване на неговото електрическо захранване,
прекъсване на връзката с други компоненти
на тахографа или отваряне на тахографа или
бордовото устройство. Ремонт на тахограф
може да се извършва само от упълномощено
от производителя лице.
(2) Лицето, което ремонтира тахографи, е
длъжно да:
1. поставя пломби със своя идентификационен номер в съответствие с т. V, т. 4
от Приложение I на Регламент 165/2014 за
аналогови тахографи и т. V, т. 3 от Приложение IБ на Регламент 3821/85 за цифрови
тахографи; за пломбиране на интелигентни
тахографи се използват само пломби на про-
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изводители, включени в базата данни на ЕК
в съответствие с т. 5.3 от Приложение IB на
Регламент 2016/799;
2. съставя протокол за извършения от него
ремонт, който да съдържа най-малко следната
информация:
а) дата на извършения ремонт;
б) данни, идентифициращи превозвача;
в) данни, идентифициращи моторното
превозно средство;
г) данни, идентифициращи тахографа;
д) описание на извършения ремонт;
е) номер на издадения протокол от проверка след монтаж на ремонтирания тахограф;
3. съхранява протоколите по т. 2 за срок
от три години.“
§ 15. В чл. 16, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „номер“ се добавя „в
хронологичен ред“.
2. В т. 16 думите „максимално допустимите“ се заменят с „измерените или изчислени“.
3. Създават се нови т. 18 и 19:
„18. сериен номер на външното устройство
за GNSS;
19. сериен номер на устройството за връзка
от разстояние.“
4. Създават се т. 20 – 22:
„20. серийните номера на всички поставени пломби;
21. резултат от теста на външното устройство за GNSS – да или не;
22. резултат от теста на външното устройство за връзка от разстояние – да или не;“.
4. Досегашните т. 18 и 19 стават съответно
т. 23 и 24.
§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Протоколите по чл. 16 се издават с
поредни номер и дата, подредени в хронологичен ред, и се съхраняват за срок три години.“
2. В ал. 2 думата „дигитални“ се заменя с
„цифрови и интелигентни“.
§ 17. В чл. 18 думите „сервизната карта“ се
заменят с „картата за монтаж и настройки“,
а след думата „срок“ се добавя „от“.
§ 18. В наименованието на раздел ІV думата „дигиталния“ се заменя с „цифровия и
интелигентния“.
§ 19. В чл. 19, ал. 1 думата „дигиталните“
се заменя с „цифровите и интелигентните“.
§ 20. В чл. 21, ал. 1, в текста преди т. 1
думата „дигитален“ се заменя с „цифров и
интелигентен“.
§ 21. В чл. 23, ал. 1 думата „дигиталния“
се заменя с „цифровия и интелигентния“.
§ 22. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 16:
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„16. кабел за директно свързване на монтирания в превозното средство блок на тахографа
и датчика за движение, без да се минава през
съществуващите кабели.“
2. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в текста преди т. 1 думата „дигитални“
се заменя с „цифрови и интелигентни“;
б) в т. 1 думите „сервизни карти“ се заменят
с „карти за монтаж и настройка“;
в) точка 3.6 се изменя така:
„3.6. подходящ софтуер за проверка на
тахографи, изтегляне и пренасяне на данни и
архивиране на данните, които са достъпни и
видими, за целите на осъществявания контрол
от лицата по чл. 44, ал. 1.“;
г) точка 4 се отменя.
§ 23. В чл. 31 думите „сервизните карти“ се
заменят с „картите за монтаж и настройки“.
§ 24. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Обучението на сервизните техници
се извършва от производител на тахографи
или от лице, упълномощено от производител
на тахографи, или от компетентен орган на
държава – членка на ЕС.
(3) Упълномощените лица по ал. 2 представят в Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор документи за предоставените им права и обхвата на упълномощаване, придружени със заверен превод на
български език.“
§ 25. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се добавя
„както и техните представители, членовете
на управителните и надзорните органи да
познават действащото българско и европейско законодателство, регламентиращо
задълженията и изискванията във връзка с
производството, монтирането, използването,
изпитването, проверките и ремонта на тахографи и техните компоненти, използвани
в автомобилния транспорт“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 трябва да разполагат
с квалифициран персонал, притежаващ наймалко средно образование и нает по трудово
правоотношение, с трудови договори, регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на
труда, и с материално-технически условия,
които включват:
1. помещение с точен адрес и прилежаща
инфраструктура към него, осигуряваща извършването на дейността, и снабдени с мерки
за сигурност;
2. оборудване, което отговаря на изискванията на тази наредба.“
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3. В ал. 3 след думата „сервиза“ се поставя
запетая и думата „за“ се заменя с „отговарящ
за организацията на изпълнението на“, а думите „сервизните карти“ се заменят с думите
„картите за монтаж и настройки“.
4. В ал. 4 думите „само за аналогови тахографи“ се заличават.
5. В ал. 5 първата дума „дигитални“ се
заменя с „цифрови и интелигентни“, а в края
на изречението думата „дигитални“ се заменя
с „цифрови или цифрови и интелигентни“.
§ 26. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 6 се изменя така:
„6. заверени копия на документи, удостоверяващи, че лицето разполага с подходящо
оборудване, покриващо обхвата на заявените за
регистрация дейности, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено
от производител на тахографи, от производител на оборудване за проверка и калибриране
на тахографи, или от компетентен орган на
държава – членка на ЕС;“
б) в т. 8 след думата „кандидатства“ се
добавя текстът „и заверено копие на разрешение по реда на чл. 26 от Закона за пътищата
в случаите, в които контролната отсечка по
чл. 28, ал. 2, т. 1 от тази наредба попада в
обхвата на пътя и ограничителната строителна
линия по смисъла на Закона за пътищата“;
в) в т. 9 думите „сервизните карти“ се
заменят с „картите за монтаж и настройка,
съхраняване на данните,“;
г) в т. 10 думата „аналогови“ се заличава;
д) създават се т. 12 и 13:
„12. подробно описание на реда и начина
на извършване на дейностите и контрола по
чл. 41, ал. 2, т. 10;
13. декларация, че представителитe, членовете на управителните и надзорните органи
на лицето, което кандидатства, познават
действащото българско и европейско законодателство, регламентиращо задълженията
и изискванията във връзка с производството,
монтирането, използването, изпитването,
проверките и ремонта на тахографи и техните компоненти, използвани в автомобилния
транспорт.“
2. В ал. 4 думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис“ се заменят
със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
§ 27. В чл. 36 се създава т. 8:
„8. имената на отговорника на сервиза по
чл. 33, ал. 3.“
§ 28. В чл. 37, ал. 4 думите „Закона за електронния документ и електронния подпис“ се
заменят със „Закона за електронния документ
и електронните удостоверителни услуги“.
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§ 29. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „лица“ се добавя „с
писмена заповед“.
2. Създава се нова ал. 3.
„(3) Искането за временно спиране на
действието на регистрацията се подава до
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което се
посочват причините и срокът за временното
спиране. Заповедта по ал. 2 съдържа причините за временното спиране на действието на
регистрацията и срок на временното спиране.“
3. Създават се ал. 4 – 9:
„(4) Регистрираното лице може да поиска
прекратяване на регистрацията, когато до
изтичане на крайния срок по ал. 3 причините
за временното спиране на регистрацията не
са отстранени.
(5) Когато до изтичане на срока по ал. 3
регистрираното лице не е поискало възобновяване или прекратяване на действието
на регистрацията, длъжностните лица от
Държ а вната а г ен ц и я за ме т ролог и чен и
технически надзор извършват проверка на
място за установяване на съответствие с
изискванията на чл. 89а, ал. 2 и 3 от Закона
за автомобилните превози.
(6) Искането за възобновяване на действието
на регистрацията се подава до председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор, към което се прилагат доказателства за отпадане на причините по ал. 3.
(7) Длъжностните лица от Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
извършват преглед на подадените документи
и/или проверка на място за установяване на
съответствие с изискванията за регистрация.
(8) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощени от него длъжностни лица издават заповед за възобновяване на действието
на регистрацията, когато при проверката
по ал. 7 се установи, че лицето отговаря на
изискв анията за регистрация или мотивирано отказва възобновяване на действието на
регистрацията при условията на чл. 89в, ал. 1
от Закона за автомобилните превози. Отказът
за възобновяване на регистрацията подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(9) Временното спиране на действието
на регистрацията се вписва в регистъра по
чл. 89г от Закона за автомобилните превози.
Срокът за временно спиране на действието
на регистрацията, независимо от причините
за това, не удължава срока на регистрацията
по чл. 89а, ал. 6 от Закона за автомобилните
превози.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 10 и се
изменя така:
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„(10) В случаите по ал. 2, 3, 4 и 6 искането
може да се заяви по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги.“
§ 30. Наименованието на раздел VII се
изменя така:
„Задължения на регистрираното лице, отговорника на сервиза и сервизните техници“.
§ 31. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В зависимост от обхвата на удостоверението за регистрация регистрираното лице
е длъжно да:
1. спазва условията и мерките за сигурност,
одобрени при регистрацията;
2. осигури всеки сервизен техник, вписан в удостоверението за работа с цифрови
и/или интелигентни тахографи, да има валидна
карта за монтаж и настройки;
3. предоставя при поискване от контролните
органи всички валидни карти за монтаж и
настройки, издадени на сервиза;
4. осигури картите за монтаж и настройки
да са налични по всяко време на територията
на сервиза;
5. не допуска сервизните техници да разменят картите за монтаж и настройки при
работа;
6. изисква от сервизните техници да спазват задължението си за конфиденциалност
на предоставения им персонален ПИН-код;
7. изтегля информацията от картите за
монтаж и настройки след извършването на
всяка проверка;
8. записва резултатите след всяка извършена проверка и настройка с необходимата
пълнота и точност;
9. поддържа квалификацията на одобрените
при регистрацията сервизни техници и да следи
за наличието на документи за обучение на
сервизните техници, съответстващо на актуалното развитие на техниката и тахографите;
10. извършва периодично контрол за осигуряване на качеството на работата на сервизните техници, да съхранява записите от този
контрол и при необходимост да предприема
коригиращи действия.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Регистрираното лице е длъжно да
осигурява оборудване по чл. 28, с което да
извършва монтаж или монтаж и ремонт на
всички актуални версии на типовете тахографи, за които е регистрирано.
(4) Регистрираното лице контролира изпълнението на задължението за извършването на
дейностите по монтаж или монтаж и ремонт
на тахографи да се осъществява единствено
на територията на сервиза и само от сервизни
техници, вписани в удостоверението по чл. 89а,
ал. 1 от Закона за автомобилните превози.“
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§ 32. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „сервизните карти“ се
заменят с „картите за монтаж и настройки“.
2. В т. 2 след думата „карта“ се добавя „за
монтаж и настройки“.
3. В т. 5 думите „сервизните карти“ се
заменят с „картите за монтаж и настройки“.
4. В т. 6 думите „чл. 11, ал. 2, т. 1, 2 и 3“
се заменят с „чл. 11, ал. 3, т. 1, 2 и 3“.
§ 33. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „валидна“ думите „сервизна карта“ се заменят с „карта за
монтаж и настройка“ и след думата „негова“
думите „сервизна карта“ се заменят с „карта
за монтаж и настройка“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) в т. 2 думите „сервизна карта“ се заменят
с „карта за монтаж и настройка“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. след всяка проверка да изтеглят данните
от картата за монтаж и настройки, за да не
се загуби записана върху нея информация;“
в) в т. 4 след думата „карта“ се добавя „за
монтаж и настройка“;
г) в т. 5 след думата „картата“ се добавя
„за монтаж и настройка“;
д) в т. 7 думите „сервизна карта“ се заменят
с „карта за монтаж и настройка“;
е) в т. 8 думите „сервизната карта“ се
заменят с „картата за монтаж и настройка“.
§ 34. В чл. 45 се създава ал. 3:
„(3) Когато при упражняването на контрола
за спазване на изискванията на тази наредба
възникне съмнение за манипулиране или злоупотреба с тахографа, длъжностните лица по
чл. 44, ал. 1 имат право да насочат превозното
средство към сервиз за тахографи, различен
от този, в който са извършени монтажът или
ремонтът на тахографа, за извършване на
повторна проверка на тахографа.“
§ 35. В чл. 47 думите „и заверени за текущата календарна година“ се заличават.
§ 36. След чл. 47 се създава допълнителна
разпоредба:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Тахограф“ е у ред, предназначен да
бъде монтиран в пътни превозни средства по
смисъла на чл. 2, т. 2, буква „а“от Регламент
(ЕС) № 165/2014.
2. „Тахографски лист“ е тахографски лист
по смисъла на чл. 2, т. 2, буква „д“ от Регламент (ЕС) № 165/2014.
3. „Аналогов тахограф“ е тахограф съгласно чл. 2, т. 2, буква „ж“ от Регламент (ЕС)
№ 165/2014.
4. „Цифров тахограф“ е тахограф по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/799.
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5. „Интелигентен тахограф“ е тахограф по
смисъла на чл. 1, т. 2, буква „б“ от Регламент
(ЕС) 2018/502.
6. „Външно устройство за GNSS“ е устройство
съгласно чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/799.
7. „Устройство за ранно откриване от разстояние“ е оборудването по смисъла на чл. 2,
т. 6 от Регламент (ЕС) 2016/799.
8. „Компонент на тахограф“ е всеки от
елементите, изброени в чл. 1, буква „в“ от
Регламент (ЕС) 2018/502.
9. „Карта за монтаж и настройки“ означава
карта за тахограф съгласно чл. 2, т. 2, буква
„к“ от Регламент (ЕС) № 165/2014.
10. „Бордово устройство“ е тахограф съг
ласно чл. 1, т. 2, буква „г“ от Регламент (ЕС)
2018/502.
11. „Датчик за движение“ е устройство по
смисъла на т. 1, буква „аа“ на Приложение
ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
12. „Ремонт“ означава ремонт по смисъла
на т. 1, буква „лл“ на Приложение ІB от Рег
ламент (ЕС) 2016/799.
13. „Активиране“ означава активиране по
смисъла на т. 1, буква „а“ на Приложение ІB
от Регламент (ЕС) 2016/799.
14. „Изтегляне на данни“ означава изтегляне на данни по смисъла на т. 1, буква „т“
на Приложение ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
15. „Монтиране“ е монтиране по смисъла
на т. 1, буква „щ“ на Приложение ІB от Рег
ламент (ЕС) 2016/799.
16. „Невалидна карта“ означава карта по
смисъла на т. 1, буква „бб“ на Приложение
ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
17. „Сверяване на часовника“ означава
автоматично сверяване на текущото време
съгласно т. 1, буква „рр“ на Приложение ІB
от Регламент (ЕС) 2016/799.
18. „Калибриране“ е калибриране по смисъла на т. 1, буква „е“ на Приложение ІB от
Регламент (ЕС) 2016/799“.
§ 37. Досегашните § 1 – 3 стават § 2 – 4.
§ 38. Приложение № 2 към чл. 34, ал. 1
се изменя така:
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Моля, на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба
№ РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване на типа на
тахографи и тахографски карти и за изисквания
та, условията и реда за регистрация на лицата,
които извършват монтаж, проверка или ремонт
на тахографи (наредбата):
 1. Да ми бъде издадено удостоверение за
извършване на:
 монтаж
 проверка
 ремонт
на следните типове тахографи:
……………………………………………………………………………………..
(посочват се дейностите, за извършване на които
се иска регистрация)
 2. Да бъде извършена промяна в обстоятелствата по чл. 37, ал. 1 и 2 от наредбата относно:
……………………………………………………………………………………..
(посочва се настъпилата промяна в обстоятелствата, свързана с условията на регистриране или
с данните, вписани в регистъра)
Адрес на сервиза, в който ще се извършва дейността и който да бъде посочен в удостоверението
за регистрация:
........................................................................................
........................................................................................
Отговорник на сервиза по чл. 33, ал. 3 от наредбата:
........................................................................................
........................................................................................
Поименен списък на сервизните техници, които
ще извършват дейностите, както следва:
(посочват се трите имена на сервизните техници и
дейностите, които ще извършва всеки един от тях)
........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
Основно
оборудване

Производител

Тип

„Приложение № 2
към чл. 34, ал. 1
До
Държавната агенция
за метрологичен и
технически надзор
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
.........................................................................................
........................................................................................
(име, седалище и адрес на управление, телефон и факс
на заявителя, ЕИК/код по БУЛСТАТ)
Адрес за кореспонденция: (адрес, телефон и факс,
e-mail): …………………………...........................……………………
.........................................................................................
Представлявано от …………………………………………………
………………………………….....................................................
(трите имена на представляващия)

Прилагам следните документи по чл. 34, ал. 2
от наредбата:
........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
.......................................................................................
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
(отбелязва се избраният начин на получаване и се
полага подпис)
 На място в звеното за админи- (подпис на
стративно обслужване на ДАМТН заявителя)
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 Чрез лицензиран пощенски оператор като вът решна к у риерска
пратка на адрес: ……………………………
………………………………………………………….,
и декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам
с ъгласие док у мен т и т е да бъдат (подпис на
пренасяни за служебни цели
заявителя)
 С международна препоръчана
пощенска пратка с известие за доставяне на адрес …………………….…………
………………………………………………….…………,
като давам съгласие документите да (подпис на
бъдат пренасяни за служебни цели заявителя)
 С международна куриерска услуга на адрес: …………………………………
……………………………………………………………,
като давам съгласие документите да (подпис на
бъдат пренасяни за служебни цели заявителя)
Дата: ...............

Заявител: ...................................
(име и подпис)“

§ 39. Приложение № 3 към чл. 35, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 35, ал. 3

ДЪРЖ АВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТР ОЛОГИЧЕН И
ТЕХНИЧ ЕСК И НАДЗОР
STATE AGENCY FOR
METROLOGICAL AND
TECHNICAL SURVEILLANCE
УДОСТОВЕРЕНИЕ
CERTIFICATE
№ .........................../...........................
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на основание чл. 35, ал. 3 от
Наредба № РД-16-1054 от 2008 г. за одобряване
на типа на тахографи и тахографски карти и за
изискванията, условията и реда за регистрация
на лицата, които извършват монтаж, проверка
или ремонт на тахографи регистрира:
On the grounds of article 35, paragraph 3 of the
Ordinance no RD-16-1054/2008 on type approval of
tachographs and tachograph cards and on requirements,
conditions and order for registration of persons performing
installation, inspection and repair of tachographs, the
State Agency for Metrological and Technical surveillance
registers:
........................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.........................................................................................
........................................................................................
име, ЕИК, седалище и адрес на управление,
телефон и факс на регистрираното лице, адрес
на сервиза
(name, VAT No, headquarters and registered office,
tel. and fax of the registered person, workshop address)
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за извършване на (for performing)*:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
на следните тахографи (of the following types of
tachographs):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
наименование на типа или модела и номер на
одобрения тип (name of the type/model and type
approval no.):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
списък на сервизните техници и съответните
дейности, които извършват (workshop technicians
list and respective activities they perform):
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
отговорник на сервиза по чл. 33, ал. 3 от наредбата:
(responsible for the workshop under article 33 paragraph 3
of the Ordinance): ………………………………………………………
………………………………………………………………………..............
При извършване на съответната дейност регист
рираното лице е длъжно да използва следния
идентификационен номер ......... и да издава
протоколите от проверки по чл. 16 от наредбата.
On performing the respective activity the registered
person shall be obliged to use the following identification
number ....... and to issue the inspection certificates
under article 16 of the Ordinance.
Срок на регистрацията: 3 години.
The registration is valid for 3 years.
Дата (date): ...........

Председател (President):
(име, подпис и печат/
name, signature, stamp)

______________
* Посочват се дейностите в обхвата на регистрацията.
* The activities within the scope of registration shall be
pointed out.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. (1) Започналите производства по издаване на удостоверение за вписване в регистъра
по чл. 89а, ал. 1 от Закона за автомобилните
превози се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по издаване
на удостоверение за вписване в регистъра
по чл. 89а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се счита датата на подаване на
заявление, с което кандидатът иска да бъде
вписан като лице, което извършва дейности
по монтаж или монтаж и ремонт на тахографи
и да получи удостоверение за това.
§ 41. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 42. Регистрираните до влизане в сила
на наредбата лица са длъжни да изпълнят
изискванията є в едногодишен срок.
За министър:
Лъчезар Борисов
5287
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МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
НАРЕДБА № 2
от 1 юли 2019 г.

за реда за водене на регистъра на народните
читалища и на читалищните сдружения
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определя редът за
водене на регистъра на народните читалища и
на читалищните сдружения в Министерството
на културата.
Чл. 2. Регистърът се води от длъжностно
лице, определено със заповед на министъра
на културата.
Чл. 3. (1) Регистърът на народните читалища и на читалищните сдружения е публичен,
поддържа се в електронен вид, като достъпът
до него е свободен и безплатен, включително
онлайн, в машинночетим формат.
(2) Достъпът до регистъра се осигурява
чрез интернет страницата на Министерството
на културата.
Раздел II
Ред за водене на регистъра
Чл. 4. (1) В 7-дневен срок от вписване на
читалището или читалищното сдружение в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел читалищното настоятелство или
управителният орган на читалищното сдружение подава в Министерството на културата
заявление за вписване по образец съгласно
приложение № 1.
(2) Заявлението се подава на хартиен носител или по електронен път. В случаите,
когато заявлението се подава по електронен
път, се спазват изискванията на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. данни относно наименованието, седалището, източника на първоначалното финансиране, клоновете, името на лицето, което
представлява читалището или читалищното
сдружение, и ЕИК по БУЛСТАТ;
2. устав на читалището или читалищното
сдружение;
3. списък на членуващите в тях читалища – за сдруженията.
Чл. 5. (1) Заявлението за вписване в регистъра се разглежда от длъжностното лице
по чл. 2 в 14-дневен срок от постъпването му.
(2) В случай че заявлението за вписване
не отговаря на установената форма или към
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него не е приложен някой от документите по
чл. 4, ал. 3, на заявителя се дават указания
да отстрани нередовностите или непълнотите
в 10-дневен срок от получаване на уведомлението за това.
(3) При неотстраняване на нередовностите
или непълнотите в подадените документи в
определения срок министърът на културата
или оправомощено от него длъжностно лице
отказва вписване.
(4) Когато въз основа на проверката на
документите се установи, че са представени
всички изискуеми съгласно чл. 4, ал. 1 и 3
документи, министърът на културата или
оправомощено от него длъж ностно лице
извършва вписване и издава удостоверение
за вписване в регистъра по образец съгласно
приложение № 2.
Чл. 6. (1) Всяко читалище или читалищно
сдружение се вписва в регистъра с индивидуален регистрационен номер.
(2) За извършеното вписване в регистъра
длъжностното лице по чл. 2 уведомява кмета
на общината по седалището на читалището
или читалищното сдружение.
Чл. 7. (1) В 7-дневен срок от настъпване
на промяна на вписаните обстоятелства по
чл. 4, ал. 3, т. 1 читалището или читалищното
сдружение е длъжно да подаде заявление съгласно приложение № 1, в което се посочват
новите обстоятелства и се прилагат необходимите документи.
(2) Промените по ал. 1 се вписват в регистъра от длъжностното лице по реда на чл. 5.
Чл. 8. (1) В регистъра не се допускат поправки.
(2) Допуснати очевидни фактически грешки
в съдържанието на публичния регистър се
поправят служебно или по искане на заинтересованите страни.
Раздел III
Обстоятелства, подлежащи на вписване
Чл. 9. Регистърът на народните читалища
и на читалищните сдружения се води по образец съгласно приложение № 3.
Чл. 10. В регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения се вписват
следните обстоятелства:
1. наименованието на читалището или
читалищното сдружение;
2. седалището на читалището или читалищното сдружение и източникът на първоначалното му финансиране;
3. клоновете на читалището;
4. името на лицето, което представлява
читалището или читалищното сдружение;
5. ЕИК по БУЛСТАТ;
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6. настъпилите промени по т. 1 – 5.
Чл. 11. (1) След изтичане на едногодишен
срок от вписването им в регистъра читалищата и читалищните сдружения попълват
и нформа ц ион на к ар та за с ъс т оя н ие т о и
дейността си.
(2) Информационната карта по ал. 1 се
подава в Министерството на културата ежегодно до 31 март на хартия или по електронен
път по образец съгласно приложение № 4.
В случаите, когато се подава по електронен
път, се спазват изискванията на Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) Информационната карта се регистрира в деловодството на Министерството на
културата с отделен индекс и се предава на
длъжностното лице по чл. 2.
(4) Информацията от картата се използва
за извършване на справки, обобщения и анализ за състоянието и дейността на народните
читалища.
(5) Информацията от картата е публична и
достъпът до нея се осъществява чрез интернет
страницата на Министерството на културата.
Чл. 12. (1) Заличаване на вписването в
публичния регистър се извършва:
1. по писмено искане на читалищното
настоятелство или управителния орган на
читалищното сдружение;
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2. при прекратяване по решение на общото
събрание, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
3. по решение на окръжния съд в случаите
по чл. 27, ал. 1, т. 1 – 5 от Закона за народните читалища;
4. когато две поредни години не е подавана
информационна карта по чл. 11.
(2) Заличаването се извършва със заповед
на министъра на културата или на оправомощено от него длъжностно лице и се отбелязва
в регистъра.
(3) За извършеното заличаване в регистъра
длъжностното лице по чл. 2 уведомява кмета
на общината по седалището на читалището
или читалищното сдружение.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Читалищата и читалищните сдружения, вписани в регистъра по чл. 10, ал. 1 от
Закона за народните читалища до влизане в
сила на наредбата, запазват индивидуалния
си регистрационен номер.
§ 2. Информационната карта за 2019 г. се
подава в тримесечен срок от влизане в сила
на наредбата.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища.
Министър:
Боил Банов
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения

Данни за заявителя
Име и фамилия
Качество на заявителя
председател
Наименование на читалището/сдружението

секретар

друго лице

ЕИК
Фирмено дело
Вид на вписването

година
първоначално вписване

промяна в обстоятелствата

На основание чл. 10, ал. 3 от Закона за народните читалища заявявам желанието си представляваното от мен читалище/читалищно сдружение да бъде вписано в регистъра на народните читалища
и читалищните сдружения в Министерството на културата със следните данни:
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Наименование на читалището/сдружението
Седалище и адрес на управление
област

община

Населено място

п.к.

Район (за градовете с районно деление)
ж.к.
ул.к./ул.

№

телефон

бл.

вх.

ет.

ап.

факс

e-mail

web page

Клон на читалище
област

община

Населено място

п.к.

Район (за градовете с районно деление)
ж.к.
ул.к./ул.
телефон
e-mail

№

бл.

вх.

ет.

ап.

факс
web page

Източник на първоначално финансиране
Председател / Лицето, представляващо читалищното сдружение
Име и фамилия
Начало
на

Край на
мандата

Начало
на
мандата

Край на
мандата

Заявявам желанието си за получаване на удостоверението за извършеното вписване:
 лично от Звеното за административно обслужване;
 на посочения адрес на управление;
 по електронен път на електронна поща.
Приложения:
 данни относно наименованието, седалището, източника на първоначалното финансиране, клоновете, името на лицето, което представлява читалището или читалищното сдружение, и ЕИК по
БУЛСТАТ;
 копие от устава на читалището и читалищното сдружение;
 списък на членуващите читалища (за читалищните сдружения).
Дата ………...…………..
Гр. …………………………

6

ЗАЯВИТЕЛ:
(три имена и подпис)

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 4
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ......................../..................
за вписване в регистъра на народните читалища и читалищните сдружения
Министерството на културата удостоверява, че в публичния регистър по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища и читалищните сдружения с регистрационен номер ……........…….
е вписано ............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................,
(наименование на народното читалище/читалищното сдружение)
ЕИК по БУЛСТАТ ……........................................, със седалище и адрес на управление ………………………………
…………………….....................................................................................................................................................................
При промяна на обстоятелствата, при които е извършено вписването, читалището/читалищното
сдружение е длъжно в 7-дневен срок от възникване на новите обстоятелства да уведоми писмено
министъра на културата.
МИНИСТЪР: ...........................

Дата ……………………..

Приложение № 3
към чл. 9
Регистър по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища
Регистрационен
номер

Наименование
на читалището/
читалищното
сдружение

Седалище и
източник на
първоначално
финансиране

ЕИК по
БУЛСТАТ

Име на
представляващия

Клонове

Приложение № 4
към чл. 11, ал. 2
Информационна карта
за ……………… година
I. Обща информация за читалището/сдружението
На и менова н ие на ч и т а л и ще т о/ч и т а л и щ но т о
сдружение:
Регистрационен номер от регистъра по чл. 10, ал. 1
от Закона за народните читалища
Област
Община
Населено място
Седалище и адрес
ЕИК по БУЛСТАТ
Телефон
Факс
Електронна поща
Интернет страница
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Председател (име, презиме и фамилия)
Секретар (име, презиме и фамилия)
Клон на читалище (посочва се адрес)
Брой регистрирани членове
Общ брой на членовете (включително действителни ……….…….….. бр.
и почетни; индивидуални и колективни)
Подадени молби за членство през последната …………………. бр.
година (към датата на подаване на информационната карта)
Новоприети членове (към датата на подаване на ………………….. бр.
информационната карта)
Брой отказани молби за членство (към датата на ………………….. бр.
подаване на информационната карта)
II. Основни дейности
Библиотечно-информационна дейност
(вписва се регистрационният номер на библиотеката
от регистъра на обществените библиотеки)
Нематериално културно наследство
Участие в Националната система „Живи човешки съкровища – България“
Вписани елементи в Регионална листа (кратко ………………….. бр.
опис ание)
Вписани елементи в Национална листа (кратко ……………….…. бр.
описание)
Образователни дейности
Кръжоци, клубове, школи по изкуства (кратко ………………….. бр.
опис ание)
Езикови школи и курсове (кратко описание)

……………….….. бр.

Клубове по краезнание (кратко описание)

……………….….. бр.

Музейни колекции (кратко описание)

…………………... бр.

Любителско творчество (поддържане и изяви на
художествени състави)
Фолклорни състави и формации (кратко описание) ………………….. бр.
Театрални състави (кратко описание)

………………….. бр.

Танцови състави и групи (кратко описание)

………………….. бр.

Групи за класически и/или модерен балет, съвре- …………………... бр.
менни и характерни танци (кратко описание)
Вокални групи, хорове и индивидуални изпълнители ………………….. бр.
(кратко описание)
Други (кратко описание)

………………….. бр.

Предоставяне на компютърни услуги и интернет

да/не

Организиране и у частие в празници, фестив али, ………………….. бр.
събори, изложби, творчески вечери, гра ж дан
ск и инициат иви, спорт ни занимани я (к ратко
описание)

БРОЙ 54

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Нови дейности, работа по проекти – самостоятел- …………………... бр.
но или в сътрудничество (като партньор) с други
организации (кратко описание)
Работа с хора с увреждания, етнически малцинства, ………………….. бр.
работа с различни възрастови групи, развитие на
доброволчеството (кратко описание)
Други дейности (кратко описание)

………………….. бр.

III. Организационна дейност
Проведени събрания
отчетни/отчетно-изборни/извънредни
Последна извършена пререгистрация
Мат ериа л но -т ех н и ческа база и с т опа н исва не
(кратко описание)
Осигурен физически достъп за хора с увреждания
(кратко описание)
Субсидирана численост на читалището

………………….. бр.

Общ бюджет на читалището, източници на фи- ……………..…… лв.
нансиране, включително и участие в проекти
(данните са за годината на подаване на информационната карта)
Общ персонал в читалището

………………….. бр.

Специалисти с висше образование

………………….. бр.

Специализирани длъжности

………………….. бр.

Административни длъжности

………………….. бр.

Помощен и друг персонал

………………….. бр.

Участие в обучения (кратко описание)

………………….. бр.

Наложени санкции по чл. 31 – 33 от Закона за ………………….. бр.
народните читалища
Посочете това, което считате за нужно, но същото
не сте отразили в отделните полета на информационната карта
Към информационната карта задължително се
прилагат:
1. Минимум три снимки на читалищната сграда
2. Отчет за дейността на читалището за предходната година
3. Програма за работата на читалището през съответната година
Изготвил:
(длъжностно лице/дата/подпис)
Попълването на всички редове на картата е задължително.
Когато информацията не е налична, с думи се изписва „няма“.
Забележка: Информацията се попълва отделно за клоновете.
5378
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МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за условията и реда за
прием и спортна подготовка на учениците
в спортните училища (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думaта
„спортна“ се заменя със „специализирана“.
§ 2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища;
2. условията и редът за проверка на способностите на учениците, които се приемат по
държавен план-прием в спортните училища;
3. организацията на обучението по учебните
предмети от специализираната подготовка на
учениците;
4. взаимоотношенията на спортните училища с лицензираните спортни федерации и
техните членове;
5. критериите за определяне на резерв за
спорта за високи постижения;
6. критериите, на които отговарят учениците
в спортните училища, за които се организира
комбинираната форма на обучение.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „декември“ се заменя с
„януари“.
2. В ал. 6 думите „31 януари“ се заменят
с „1 март“.
3. В ал. 7 след думите „VIII клас“ се пос
тавя запетая и се добавят думите „както и за
броя на учениците“.
4. В ал. 11 след думата „паралелки“ се
поставя запетая и се добавя „както“.
5. В ал. 12 думата „март“ се заменя с
„април“.
6. В ал. 13 думите „обявява в училището“ се
заменят с „публикува на интернет страницата
на Министерството на младежта и спорта“
и думите „10 април“ се заменят с „3 май“.
7. Алинея 14 се изменя така:
„(14) Утвърденият план-прием се обявява
в училището и на интернет страницата му.“
§ 4. В чл. 3, ал. 8 след думите „ал. 5“ се
поставя запетая и се добавя „включително на
интернет страницата си,“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя изречение второ: „Графикът включва датите за приемните изпити
по отделните видове спорт в периодите по
ал. 4 и по чл. 9, ал. 3.“
2. В ал. 3 след думата „училището“ се
поставя запетая и се добавя „както и на
интернет страницата му в срок до 15 юни“,
а думите „не по-късно от 7 дни преди деня,
определен за провеждане на приемния изпит“
се заличават.
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3. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) В периода по ал. 4 може да се провежда и изпит за проверка на способностите
на кандидатите за попълване на свободни
и обявени места по държавния план-прием,
утвърден за училището за предходни учебни
години.
(7) Приемането на документите на кандидатите по ал. 6, осигуряването на съоръженията
и документацията за провеждане на изпита,
провеждането на приемния изпит по съответния вид спорт и класирането на кандидатите
може да се възложи на комисиите по чл. 5.
(8) Изпитът по ал. 6 се провежда по реда на
чл. 10, ал. 3, като за резултатите се изготвят
отделни протоколи.“
§ 6. В чл. 5, ал. 3 думите „За членове“ се
заменят с „В състава“ и думата „назначават“
се заменя с „включват най-малко двама“.
§ 7. В чл. 6, ал. 3, т. 5 думите „чл. 23, ал. 12“
се заменят с „чл. 84, ал. 1“.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 в края на изречението се добавят
думите „или друг документ, удостоверяващ,
че детето е ученик в съответния клас през
учебната година“;
б) точка 4 се отменя;
в) в т. 5 думите „удостоверяващо, че съответният вид спорт не е противопоказен
за здравословното състояние на ученика“ се
заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към документите по ал. 1 се представят
в оригинал акт за раждане и ученическата
книжка за съответната учебна година на
кандидата или друг документ, удостоверяващ,
че детето е ученик в съответния клас през
учебната година. След справка документите
в оригинал се връщат на кандидата.“
§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 3 след думата „световни“ се
поставя запетая, думата „и“ се заличава и след
думата „европейски“ се добавя „и балкански“.
2. В ал. 7 числото „10“ се заменя с „5“ и
в края се добавя „и копие на акт за раждане, заверено от родителя/настойника и/или
кандидата“.
3. В ал. 8 числото „15“ се заменя с „10“.
§ 10. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „15“.
2. В ал. 2 думите „9 – 15“ се заменят с
„1 – 6“.
3. В ал. 3 думите „16 – 22“ се заменят с
„10 – 16“.
4. Алинеи 4 – 5 се отменят.
5. В ал. 7 числото „27“ се заменя с „23“.
6. В ал. 9 думата „държавен“ се заличава,
думите „спортните училища“ се заменят с
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„общинските спортни училища“ и числото
„30“ се заменя с „28“.
7. Създава се ал. 10:
„(10) Министърът на младежта и спорта
утвърждава осъществения прием в държавните спортни училища в срок до 28 август.“
§ 11. В чл. 14, ал. 4 думата „сайта“ се заменя с „интернет страницата“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от V до VI клас включително – през
цялата учебна година;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. от VII до X клас включително – през
цялата учебна година, но когато преместването
е в учебно време, не по-късно от 30 учебни
дни преди края на всеки учебен срок;“
в) в т. 3 след думите „XI клас –“ се добавя
„през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време,“.
2. В ал. 2 се добавя изречението: „Участието в национален отбор се удостоверява със
служебна бележка, издадена от съответната
лицензирана спортна федерация.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4:
а) основният текст се изменя така:
„(4) В особени случаи преместване извън
сроковете по ал. 1, т. 1, 3 и 4 може да се извърши след разрешение:“;
б) в т. 2 след думата „образованието“ се
добавя „на територията, на която се намира
приемащото училище,“.
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 – 6 се изменят така:
„(3) При успешно положен изпит в срок до 3
работни дни от полагане на изпита директорът
на училището потвърждава възможността за
записването на ученика и уведомява писмено
директора на училището, в което ученикът
се е обу чавал, за заявеното от родител я
и/или ученика желание.
(4) До 5 работни дни от получаване на
информацията по ал. 1, т. 1 директорът на
училището, в което се е обучавал ученикът,
издава удостоверение за преместване и го
предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен
план и копие на личното образователно дело
на ученика в първи и втори гимназиален етап.
(5) Директорът на приемащото училище до
3 работни дни от получаване на удостоверението по ал. 4 определя със заповед условията за
приемане на ученика и информира родителя/
настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация
за информирано съгласие относно различия
та в учебния план в приемащото училище
и необходимите приравнителни изпити, ако
има такива.
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(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора
на училището, от което идва ученикът, за
неговото записване.“
2. Алинеи 7 – 8 се отменят.
3. Алинея 11 се изменя така:
„(11) Освен документите по ал. 4 директорът
на спортното училище, в което се е обучавал
ученикът по ал. 10, представя и служебна
бележка, удостоверяваща дали ученикът е
променил вида спорт, по който е приет в
спортното училище.“
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 ду мите „съгласу вано с
учителя по спортна подготовка на групата,
в която се обучава, и с учителя по спортна
подготовка на групата, в която ученикът ще
бъде преместен“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „Държавния образователен стандарт за организацията на дейностите
в училищното образование“ се заменят с
„Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация
на дейностите в училищното образование
(ДВ, бр. 73 от 2016 г.)“.
3. Създават се ал. 5 – 6:
„(5) В случай че на ученик е наложена
санкция за нарушение на антидопинговите
правила с влязло в сила решение за лишаване
от състезателни права, ученикът се насочва
за обучение в друго училище.
(6) Условията и редът за преместването на
ученика по ал. 5 се определят със заповед на
началника на съответното регионално управление на образованието.“
§ 15. В наименованието на раздел V думата
„спортната“ се заменя със „специализираната“.
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „спортна“ се заменя със
„специализирана“.
2. В ал. 2 думата „спортна“ се заменя със
„специализирана“, думите „и учебна практика“ се заличават и думата „тренировката“ се
заменя с „тренировъчното занимание“.
3. В ал. 6 думите „учебно-тренировъчния
процес“ се заменят с „учебните часове по
у чебни те п редмет и о т спец иа лизи раната
подготовка“.
4. В ал. 7 думите „учебния предмет спортна
подготовка“ се заменят с „учебните предмети
от специализираната подготовка“.
§ 17. В чл. 21, ал. 1 думите „специализираните учебни предмети“ се заменят с учебните
предмети от специализираната подготовка“.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „спортна“ се заменя с
„учебните предмети от специализираната“.
2. В ал. 4 думите „спортна подготовка и
по учебна практика“ се заменят със „специализираните учебни предмети – спортна
подготовка и учебна практика“.
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3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Броят на учениците в група по вид
спорт, включен в програмата на олимпийс
ките игри, може да е под определените в
чл. 21, ал. 2, но не по-малко от 8 ученици
в индивидуален спорт и не по-малко от 12
ученици в колективен спорт, в случай че в
групата се обучава най-малко един състезател с класиране: 1 – 6 място на олимпийски
игри, 1 – 6 място на световно първенство и/
или 1 – 3 място на европейско първенство.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и думите
„спортна подготовка“ се заменят с „учебните
предмети от специализираната подготовка“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и думата
„спортна“ се заменя със „специализирана“ и в
края се добавя „както и в случаите по ал. 5“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и думата
„спортна“ се заменя със „специализирана“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и след
думата „картотекирани“ се поставя запетая
и се добавя „в случай че училището има
сключен договор“.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
10. Създават се ал. 12 – 13:
„(12) В слу чаите, когато новоприетите
ученици са с клубна принадлежност от спортен клуб, който няма договор със спортното
училище, се сключва договор по чл. 24, ал. 1.
(13) При промяна на клубната принадлежност на ученик в спортното училище
директорът:
1. издава заповед, с която премества ученика в групата на учителя по специализирана
подготовка, провеж дащ специализираната
подготовка с учениците от спортния клуб, от
който ученикът е картотекиран;
2. сключва договор по чл. 24, ал. 1 и издава заповед, с която определя условията и
реда за обучение на ученика в случаите на
картотекиране от спортен клуб, който няма
взаимоотношения с училището.“
§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Учебно-тренировъчният
процес с“ се заменят с „Учебните часове по
специализирана подготовка на“, думата „организира“ се заменя с „организират“ и думата
„провежда“ се заменя с „провеждат“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В срок до 1 септември директорите на
спортните училища в съответствие със заповед
та по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и съобразно
държавния спортен календар и училищния
учебен план определят със заповед началото
и края на ваканциите, времето за провеждане
на учебно-тренировъчни и възстановителни
лагери и за производствена практика.“
3. В ал. 5 след думата „лагери“ се добавя „са
включени в специализираната подготовка и“.
4. В ал. 9 след думата „натоварвания“ се
добавя „са вк лючени в специализираната
подготовка и“.
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5. В ал. 10 след думата „училища“ се добавя
„е включен в специализираната подготовка и“.
§ 20. В чл. 24, ал. 5 се правят следните
допълнения:
1. В т. 4 след думите „писмено уведомяване“
се добавя „в седемдневен срок“.
2. В т. 5 след думата „предоставяне“ се
добавя „в седемдневен срок“.
§ 21. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) В държавните спортни училища
се създават центрове за подготовка на резерв
за спорта за високи постижения от изявени
спортисти.
(2) В центровете по ал. 1 се включват
ученици, които отговарят на минимум един
от следните критерии:
1. участие в олимпийски игри;
2. призови класирания от световни първенства: 1 – 12 място;
3. призови класирания от европейски първенства: 1 – 8 място;
4. първо, второ, трето място от балкански
първенства;
5. първо място от държавни първенства.
(3) По изключение, след мотивирано предложение на българските спортни федерации
и решение на педагогическия съвет на съответното спортно училище, в центъра за
подготовка на резерв за спорта за високи
постижения може да се включат до 3 перспективни ученици общо, притежаващи необходимите двигателни качества и специфични
показатели по вида спорт.
(4) Директорите на държавните спортни
училища, съгласувано със спортните клубове
и българските спортни федерации, предвиждат
мерки и дейности за спортно развитие на учениците, включени в центровете за подготовка
на резерв за спорта за високи постижения.“
§ 22. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Комбинирана форма на обучение в спортните училища се организира
за ученици с изявени дарби, отговарящи на
критериите по чл. 26, ал. 2.
(2) Председателят на спортния клуб прави
мотивирано предложение до директора на
спортното училище за преминаване в комбинирана форма на обучение на учениците по ал. 1
до 20 август на текущата година с приложени
документи, удостоверяващи класирането.
(3) Изключение от случаите по ал. 1 може
да има за ученици с изявени дарби след
мотивирано предложение до директора на
спортното училище от българската спортна
федерация по съответния вид спорт, внесено
в срок до 20 август.“
§ 23. Параграф 2 на заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 143, ал. 6, чл. 146, ал. 2, т. 2 и чл. 147 от
Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 85 от Закона за физическото
възпитание и спорта.“
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§ 24. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 6 се изменя така:
„ Приложение № 2
към чл. 2, ал. 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за държавен план-прием на ученици в спортно училище
.........................................................................................................................................................................................................
(наименование на спортното училище)
.........................................................................................................................................................................................................
(адрес, телефон за контакт)
Учебна година ..........................
Вид спорт/професия
и специалност
само за VIII клас

Брой места по вид спорт/професия и специалност само за VIII клас
V клас

VI клас

VII клас

VIII клас,
професия ………….........................
.......................................................

Общ брой места
Брой паралелки
Директор: ....................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
Съгласували:
Финансиращ орган – кмет на община за общинските училища:
.........................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
Началник на РУО:
.........................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)

“
§ 25. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения:
1. точка 1 към приложените със заявлението документи се изменя така:
„1. Копие на ученическа книжка/друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година.“
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 3 думите „със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. Навсякъде в наредбата думите „учител по спортна подготовка“, „учителя по спортна
подготовка“, „учители по спортна подготовка“ и „учителите по спортна подготовка“ се заменят
съответно с „учител по специализирана подготовка“, „учителя по специализирана подготовка“,
„учители по специализирана подготовка“ и „учителите по специализирана подготовка“.
§ 27. Тази наредба влиза в сила от 1.09.2019 г.
Министър:
Красен Кралев
5309

С Т Р.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-14
от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата
и организацията на контролните проверки
на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата,
извършващи превози за собствена сметка
(обн., ДВ, бр. 71 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 13
от 2010 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 22 от 2016 г.
и бр. 34 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съхранява протоколите от извършените крайпътни технически проверки в срок
не по-малко от 36 месеца от съставянето им.“

ВЕСТНИК
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2. В ал. 4 след думите „срещу подпис“ се
добавя „и се съхранява на борда на превозното средство“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 14, ал. 1
се създават т. 27 и 28:
„27. последният протокол от крайпътна
техническа проверка, ако има такъв;
28. визуална оценка на техническото състояние на превозното средство.“
§ 3. В приложение № 2 към чл. 14, ал. 2,
в т. I „Списък на основните елементи на
проверката на пътя (предоставя се на служителите, осъществяващи контрол на пътя)“ се
създават т. 7 и 8:
„7. последният протокол от крайпътна
техническа проверка, ако има такъв;
8. визуална оценка на техническото състояние на превозното средство.“
Министър:
Росен Желязков
5297
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-416
от 14 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 186 о т 9.01.2014 г. на A дминист рат ивни я
съд – София-град, постановено по адм. дело
№ 6962/2013 г., и Решение № 9275 от 3.07.2014 г.
на Върховния административен съд на Република
България, постановено по адм. дело № 5896/2014 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за поземлени имоти с идентификатори:
68134.1504.2353, 68134.1504.2577 и 68134.1504.2585,
район „Искър“, Столична община, област София
(столица).
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
5202

ЗАПОВЕД № РД-18-420
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Божурово, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5205

ЗАПОВЕД № РД-18-421
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Горичево, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5206

ЗАПОВЕД № РД-18-418
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Беловец, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5203

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-422
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Задруга, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5207

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-419
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Бисерци, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-423
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Звънарци, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

5204

5208
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ЗАПОВЕД № РД-18-424
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Медовене, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-428
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Севар, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

5209

5213

ЗАПОВЕД № РД-18-425
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Мъдрево, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-429
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Сеслав, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

5210

5214

ЗАПОВЕД № РД-18-426
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Равно, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-430
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Тертер, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

5211

5215

ЗАПОВЕД № РД-18-427
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Савин, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-431
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Точилари, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

5212

5216

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-18-432
от 19 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Юпер, община Кубрат, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5217
ЗАПОВЕД № РД-18-433
от 20 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Бижовци, община Трявна, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
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ЗАПОВЕД № РД-18-436
от 21 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Енчовци, община Трявна, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5221

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-437
от 21 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Радевци, община Трявна, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5222

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

5218
ЗАПОВЕД № РД-18-434
от 20 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
5219

ЗАПОВЕД № РД-18-438
от 21 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Фъревци, община Трявна, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

5223

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-435
от 20 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на 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. Престой, община Трявна, област Габрово.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-439
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Бохот, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.10.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

5220
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ЗАПОВЕД № РД-18-440
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Ласкар, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.10.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

5225

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-441
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Къртожабене, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.10.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

5226

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

ЗАПОВЕД № РД-18-442
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Дисевица, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.10.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

5227

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 278
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) на Столична община (СО) е постъпило
заявление с вх. № САГ16-ГР00-1020/18.02.2016 г. от
Марина Дикова – съсобственик на ПИ с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните

ВЕСТНИК
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регистри 68134.4339.265, с искане за разрешаване
изработване на проект за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
УПИ XXI-265 и XXIII-720, 241, ПИ с идентификатори по КК и КР 68134.4339.265 и 68134.4339.2511,
кв. 87, м. Кв. Овча купел – актуализация, район
„Овча купел“.
Към заявлението са приложени: писмо изх.
№ РОК16-ГР94-141/1/5.02.2016 г. на район „Овча
купел“ – СО, относно внесено заявление за изменение на действащия ПУП – ИПРЗ за м. Кв. Овча
купел, кв. 87, за УПИ XXI и XXIII; протокол на
РЕСУТ № 4 от 2.02.2016 г., статия 1; копие от план
за регулация на кв. 87, м. Кв. Овча купел, одобрен
със Заповед № РД-09-180 от 10.06.2005 г.; молба до
главния архитект на район „Овча купел“ с искане
за разрешаване на изменение на устройствения
план – ИПРЗ на УПИ XXI-265 и ХХІІІ-720, 241;
нотариален акт № 88/6.11.2015 г. за ПИ с идентификатор 68134.4339.265; нотариално заверена
декларация – съгласие № 00158/7.01.2016 г. на
Валентина Благоева, нотариус в СРС – София,
рег. № 302 на НК; комбинирана скица за пълна или частична идентичност съгласно чл. 16,
ал. 3 от ЗКИР; скица № 15517310/27.11.2015 г. на
АГКК за ПИ с идентификатор 68134.4339.265;
нотариален акт № 133/21.12.2010 г. за ПИ с идентификатор 68134.4339.2511; нотариално заверена
декларация – съгласие № 93/6.01.2016 г. на Ваня
Бумбарова, нотариус в PC – Гоце Делчев, рег.
№ 507 на НК; скица № 15-470201/29.10.2015 г. на
АГКК за ПИ с идентификатор 68134.4339.2511;
обяснителна записка; мотивирано предложение.
Приложените към заявлението документи и
мотивирано предложение са разгледани от отделите при НАГ. Отдел „Благоустройствени дейности
и природни ресурси, зелени политики и градска
мобилност“ – „Комуникации и транспорт“ не
съгласува мотивираното предложение. Улицата
северно от кв. 87 да се приведе в съответствие с
действащия ПУП със запазване на съществуващата корекция на реката и съществуващата рампа.
Мотивираното предложение и становищата на
отделите в НАГ – СО, са разгледани на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-28/12.04.2016 г.,
т. 4. С горния протокол ОЕСУТ е взел решение
за изпращане на мотивираното предложение
за съгласуване в МОСВ – Басейнова дирекция
„Дунавски район“.
Изпратено е писмо изх. № САГ16-ГР00-1020-/1/
25.04.2016 г. до МОСВ – Басейнова дирекция
„Дунавски район“, за становище и съгласуване
на мотивираното предложение за ИПРЗ с копие
до заявителката.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило писмо изх. № 3346/11.01.2017 г.
от МОСВ – Басейнова дирекция „Дунавски район“, относно съгласуване на мотивирано предложение за разрешаване устройствена процедура
за изработване на ПУП – ИПР и изменение на
улична регулация в кв. 87, м. Кв. Овча купел – актуализация.
Подадено е заявление вх. № САГ16-ГР00-1020-/2/
16.01.2017 г. от Марина Дикова за внасяне на
допълнителни документи: коригирано мотивирано предложение за ИПР – изменение на улична
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регулация от о.т. 325а до о.т. 327а и нови УПИ
XXIII-2511 – „За жс“, УПИ XXI-265 – „За жс“, и
УПИ ХХ-264 – „За жс“; ПЗ за новообразувани
УПИ XXIII-2511 – „За жс“, и УПИ XXI-265 – „За
жс“, съгласувани от собствениците на засегнатите имоти; обяснителна записка; нотариален акт
№ 167, том III, рег. № 5867, дело № 440/2016 г.;
скица № 15-377188/2.08.2016 г. от СГКК; комбинирана скица за ПИ с идентификатор 68134.4339.2511;
топографски план за имот с идентификатор
68134.4339.2511, улица и река; нотариален акт № 88,
том VII, рег. № 18784, дело № 1176/2015 г.; скица
№ 15-517310/27.11.2015 г. от СГКК; комбинирана
скица за ПИ с идентификатор 68134.4339.265;
топографски план за имот с идентификатор
68134.4339.265; скица № 15-617133/14.12.2016 г. от
СГКК; нотариален акт № 139, т. I, рег. № 2629, дело
№ 126/2004 г.; нотариален акт № 92, том XXXVIII,
дело № 7265/1991 г.; нотариален акт № 182, том
XXIII, регистър 4582, дело № 4164/1970 г.; становище на МОСВ – Басейнова дирекция „Дунавски
район“; Решение № 111 по протокол № 32/2001 г.
на СОС и графична част ПРЗ; Заповед № РД-50706 от 1995 г. на главния архитект на София и
графична част ЧЗРП, ЧКЗСП и ЧРКП.
Новото мотивирано предложение е разгледано от отделите на НАГ – СО, и са изразени
становища.
Преписката е внесена отново за разглеждане
в ОЕСУТ. Същата е разгледана на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-50/20.06.2017 г.,
допълнителна т. 2, с решение за приемане на
проекта и предложение главният архитект на СО
да издаде заповед за разрешаване на устройствена
процедура – ИПРЗ, при спазване изискванията
на отделите в НАГ.
Преписката е внесена за ново разглеждане в
ОЕСУТ за отстраняване на допусната грешка в
изписването на номера на квартала. Решението
е отразено в протокол № ЕС-Г-58/18.07.2017 г.,
допълнителна т. 1.
Със Заповед № РА50-610 от 26.09.2017 г. на главния архитект на Столичната община е разрешено
изработването на проект за ПУП – изменение
на план за регулация – УПИ ХХ-264, XXI-265
и ХХІІІ-720, 241, терен за „корекция на река и
озеленяване“, изменение на улица от о.т. 325а до
о.т. 327 и изменение на план за застрояване – УПИ
XXI-265 и ХХІІІ-720, 241, кв. 87, м. Кв. Овча
купел – актуализация, район „Овча купел“ – СО.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1020-(3)/27.09.2017 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Овча
купел“ и до заявителя за сведение и разгласяване
по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1020-(4)/
13.08.2018 г. са внесени за одобряване проекти
за ИПРЗ, придружени с обяснителна записка,
скица № 15-381583/13.06.2018 г. на СГКК – София,
за ПИ с идентификатор 68134.4339.9911, скица
№ 15-517310/27.11.2015 г. на СГКК – София, за
ПИ с идентификатор 68134.4339.265, скица № 15377188/2.08.2016 г. на СГКК – София, за ПИ с
идентификатор 68134.4339.2511, комбинирани
скици по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР от 13.07.2018 г.,
от 1.12.2016 г., от 26.10.2016 г. и документи за
собственост.
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Проектът е съгласуван от „Софийска вода“ – АД,
под № ТУ-4766/17.11.2017 г., „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, под № 121/2.02.2018 г., „Овергаз
мрежи“ – АД, изх. № ОМ-Е20010-19469/8.12.2017 г.,
„Улично осветление“ – ЕАД, от 4.12.2017 г.
Представени са топографски план, контролно заснемане на съществуващата растителност,
експертна оценка и дендрологичен списък на
съществуващата растителност по чл. 19, ал. 4
от ЗУЗСО, заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, под № СЕК17-ГР94-548/28.11.2017 г. със
забележка: Дървета с № 1, 2 и 4 да се компенсират 1:3, и становище изх. № 3346/11.01.2017 г. от
Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Представени са геодезическо заснемане и експертна оценка на съществуващата растителност,
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, под
№ СЕК16-ГР94-437/23.11.2016 г.; становище от
РИОСВ – София – изх. № 6060-6203/12.10.2017 г.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1020-(5)/18.10.2018 г.
проектът за ИПРЗ, м. Кв. Овча купел – актуализация, кв. 87, УПИ ХХ-264, УПИ XXI-265
и УПИ XXIII-720, 241, терен за „корекция на
река и озеленяване“, и изменение на улица от
о.т. 325а до о.т. 327, създаване на нови УПИ
XX-9911 – „За ЖС“, УПИ XXI-265 – „За ЖС“, и
УПИ XXIII-2511 – „За ЖС“, и контактен терен за
„корекция на река и озеленяване“ е изпратен до
кмета на район „Овча купел“ за съобщаване на
заинтересованите страни на основание чл. 128,
ал. 3 във връзка с чл. 131 от ЗУТ.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-1020-(6)/22.11.2018 г.
кметът и главният архитект на район „Овча купел“
са удостоверили, че са изпълнени процедурите по
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и в законоустановения срок
не са постъпили възражения. Приложени са разписен списък, обратна разписка и копия от Акт за
частна общинска собственост № 1131/22.02.2002 г.
за УПИ XVI-265 и Акт за частна общинска собственост № 1130/22.02.2002 г. за УПИ XIX – общ.
Изразено е становище от район „Овча купел“
за необходимостта от отстраняване на грешка в
кадастралната карта във връзка с приложените
АОС, на база на които са извършвани разпоредителни сделки.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-1020-(7)/3.01.2019 г.
кметът на район „Овча купел“ е уведомил, че при
преразглеждане на проекта от РЕСУТ с протокол
№ 43/18.12.2018 г. е установено съответствие на
кадастралната карта с имотите съгласно документите за собственост и предходните ПУП.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-1020-(8)/
10.01.2018 г. е внесено удостоверение № 252166/4.01.2019 г. от СГКК за приемане на проекта
за изменение на КК във връзка с чл. 65, ал. 2 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на КККР.
Служебно е установено съответствие на дан
ните в приложения проект с наличните данни
в информационната система на регулационните
планове на Столична община.
Проектът за ИПРЗ е разгледан и съгласуван
от отделите в НАГ.
Проектът за ИПРЗ е разгледан на заседание на
ОЕСУТ и с протокол № ЕС-Г-9/5.02.2019 г., т. 16, е
взето решение: „Приема проекта. Предлага да се
издаде административен акт за одобряването му.“
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При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производст вото е по реда на § 24 от
ПЗРЗИДЗУЗСО.
Искането за одобряване на проект за ИПРЗ
е направено от заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственици на ПИ с идентификатори 68134.4339.265,
68134.4339.2511 и 68134.4339.9911 по КККР на м.
Кв. Овча купел – актуализация, район „Овча
купел“, което се установява от приложените документи за собственост, скици от СГКК – София,
и комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР.
Действащи ят подробен уст ройствен план
за територията е одобрен с Решение № 111 по
протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС, заповеди
№ РД-09-180 от 10.06.2005 г. на кмета на район
„Овча купел“ и № РД-50-707 от 25.07.1995 г. на
главния архитект на София.
Кадастралната карта за територията е одобрена
със Заповед № 18-51 от 15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
С проекта за П У П се измен я планът за
регулация на кв. Овча купел – актуализация,
кв. 87, УПИ XXI-265 и УПИ XXIII-720, 241, и се
създават нови УПИ XXI-265 – „За ЖС“, и УПИ
XXIII-2511 – „За ЖС“, по имотните граници на
поземлени имоти с идентификатори 68134.4339.265
и 68134.4339.251, с изключение частта под улица.
С проекта се изменя уличната регулация, като
се предвижда премахване на съществуващата
улична регулация от о.т. 325а до о.т. 327 и се създава нова улица от о.т. 325а до о.т. 327а, с което
планът става икономически обоснован, тъй като
се предвижда за отчуждаване по-малка част от
ПИ 68134.4339.265, 68134.4339.251 и 68134.4339.9911.
Изменението на уличната регулация води до
изменение на терен „за корекция на река и озеленяване“ и изменение на северната граница на
УПИ XX-264, като се създава УПИ XX-9911 – „За
ЖС“, за ПИ 681364.4339.9911.
Основание за ИПР е нормата на чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ
по отношение отреждане на УПИ за имотите в
КК и привеждане на регулационни граници по
имотни и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ по отношение
на конкретното предназначение на УПИ.
В новообразувания УПИ XXI е предвидено
ниско и средноетажно застрояване на три етажа
(Г+2) и пет етажа (Г+4) с височини до 10 м и до
14,50 м. В новообразувания УПИ XXIII се предвижда свободностоящо, средноетажно застрояване
на пет (Г+4) етажа с височина до 14,50 м.
За осигуряване необходимите места за паркиране съгласно изискването на чл. 43 от ЗУТ са
предвидени подземни гаражи в УПИ.
Застрояването в новообразуваните поземлени
имоти отговаря на изискванията на чл. 27, ал. 1,
чл. 29, т. 1, чл. 31, ал. 1, 2 и 5, чл. 32, ал. 1 и 2
от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към
вътрешнорегулационни граници, съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Предвид горното за одобряване на ИПЗ е
налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.
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Застрояването е в съответствие с устройствената зона по ОУП на СО – „Жг*“, приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и СПНУЗ към ЗРП на
м. Овча купел-1, одобрени със Заповед № РД-02-141531 от 10.12.2001 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
С проекта е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ се осигурява по действащата улична регулация, изменена съгласно гореописаното, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, разрешено е
изработването на проект за ПУП от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен
на заинтересованите лица, проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектът е съгласуван от „Софийска вода“ – АД,
под № ТУ-4766/17.11.2017 г., „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, под № 121/2.02.2018 г., „Овергаз
мрежи“ – АД, изх. № ОМ-Е20010-19469/8.12.2017 г.,
„Улично осветление“ – ЕАД, от 4.12.2017 г.
Представени са топографски план, контролно заснемане на съществуващата растителност,
експертна оценка и дендрологичен списък на
съществуващата растителност по чл. 19, ал. 4
от ЗУЗСО, заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, под № СЕК17-ГР94-548/28.11.2017 г. със
забележка: Дървета с № 1, 2 и 4 да се компенсират 1:3; становище изх. № 3346/11.01.2017 г. от
Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Представено е становище от РИОСВ – София – изх. № 6060-6203/12.10.2017 г.
Внесено е удостоверение № 25-2166/4.01.2019 г.
от СГКК за приемане на проекта за изменение на
КК във връзка с чл. 65, ал. 2 от Наредба № РД02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването
и поддържането на КККР.
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 заявителя – юридическо лице, за
изграждане на улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка
с ал. 1 от ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
§ 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 27, ал. 1, чл. 29, т. 1, чл. 31, ал. 1,
2 и 5, чл. 32, ал. 1 и 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ, чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, Заповед № РД-02-14-1531 от 10.12.2001 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството, устройствена категория по т. 1
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от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и
протокол № ЕС-Г-9/5.02.2019 г. на ОЕСУТ, т. 16,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на плана за регулация
на м. Кв. Овча купел – актуализация, кв. 87, УПИ
XX-264, УПИ XXI-265 и УПИ XXIII-720, 241, и
създаване на нови УПИ XX-9911 – „За ЖС“, УПИ
XXI-265 – „За ЖС“, и УПИ XXIII-2511 – „За ЖС“,
поземлени имоти с идентификатори 68134.4339.
9911, 68134.4339.265 и 68134.4339.2511 и границата на контактен терен за „корекция на река и
озеленяване“, по зелените и кафявите линии,
цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
2. Проект за изменение на улична регулация,
като отпада улица от о.т. 325а, о.т. 327а до о.т. 327
и се създава нова улица от о.т. 325а, о.т. 327б
(нова) до о.т. 328а (нова), по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
3. Проект за изменение на плана за застрояване
на м. Кв. Овча купел – актуализация, кв. 87, нови
УПИ XXI-265 – „За ЖС“, и УПИ XXIII-2511 – „За
ЖС“, съгласно приложения проект без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
В информационната система на кадастралните
и регулационните планове на Столична община
да се отрази графичната част на подробния устройствен план в одобрения обхват.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 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 „Овча купел“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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За председател:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 279
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ18-ГР00-2497/16.11.2018 г. от Венетка
Модева, Боян Тасев, Никола Николов, Веселин Николов, Найденка Смукова и Константин Кръстев
с искане за продължаване на устройствена про-
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цедура по одобряване на проект за ПУП – план
за регулация и застрояване на УПИ V-49, 50,
222 – „За жил. стр. и подземни гаражи“, кв. 45,
м. Ж.к. Люлин – 3 м.р., ПИ с идентификатори:
68134.4361.49, 68134.4361.50, 68134.4361.222.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 76, том XII, дело № 11739/28.08.1998 г.;
удостоверение за наследници № 229/17.02.2016 г.,
издадено от район „Връбница“; скица № 15838248/13.11.2018 г., издадена от СГКК – София,
за поземлен имот с идентификатор 68134.4361.49;
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ от
17.09.2018 г.; платежно нареждане/вносна бележка
за платена такса за административна услуга.
Със заявление за внасяне на допълнителни
документи № САГ18-ГР00-2497-[1]/29.11.2018 г.
заявителите са представили: комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР, коригирани проекти за
план за регулация за УПИ V-49, 50, 222 – „За ЖС
и подземни гаражи“, кв. 45, м. Ж.к. Люлин – 3
м.р., представляващ неразделна част от плана за
регулация на м. Ж.к. Люлин – 3 м.р.
Допълнително по преписката е представено
удостоверение № 2535380/15.02.2019 г. от СГКК
за приемане на проекта за изменение на КК в
изпълнение изискването на чл. 65 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри.
Служебно се установява, че в резултат на
проверка е установено съответствие на данните в
приложения проект с наличните данни в информационната система на регулационните планове
на Столична община.
Служебно по преписката са приложени Решение № 412 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г.,
т. 21, и № ЕС-Г-47 от 19.06.2012 г., т. 14, с които
е приет проектът за план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за м. Ж.к. Люлин – 3 м.р., в граници:
бул. Царица Йоанна, бул. Добринова ска ла,
ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
по одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация на УПИ V-49, 50,
222 – „За жил. стр. и подземни гаражи“, кв. 45, м.
Ж.к. Люлин – 3 м.р., е направено от заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ,
а именно от собствениците на поземлен имот с
идентификатор 68134.4361.49, което се установява от приложените документи за собственост и
скици от СГКК – София.
Административното производство по одоб
ряване на плана за регулация в частта на УПИ
V-49, 50, 222 – „За жил. стр. и подземни гаражи“,
кв. 45, е проведено като част от производството
по одобряване на цялостния ПРЗ на м. Ж.к.
Люлин – 3 м.р., одобрен с Решение № 412 по
протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС.
Проектен УПИ V-49 – „За жил. стр.“, кв. 45
(идентичен като граници и предназначение на
УПИ V-49, 50, 222 – „За жил. стр. и подземни
гаражи“), попада в териториалния обхват на
допускането за изработване на проекта, за кой-
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то са проведени процедурите по съобщаване на
заинтересованите лица и е проведено обществено
обсъждане, проведени са съгласувания и проектът
е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 408 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване на
настоящия проект за план за регулация.
Съгласно т. 2 от решението на СОС проектен
УПИ V-49 – „За жил. стр.“, кв. 45, е изключен
от обхвата на одобряване поради липсата към
този момент на сключени договори по чл. 15,
ал. 5 от ЗУТ, което прави фактическия състав
недовършен в тази част.
С представянето на искане за продължаване
на административното производството от собствениците на ПИ с идентификатор 68134.4361.49
и представянето на предварителен договор по
чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, по силата на който страните
определят реалните части от ПИ, които попадат
в УПИ V-49, 50, 222 – „За жил. стр. и подземни
гаражи“, кв. 45, м. Ж.к. Люлин – 3 м.р., като се
задължават взаимно да прехвърлят съответните
реални части от собствените им имоти и да подпишат окончателен договор след приключване на
устройствената процедура.
С внасяне на искане за продължаване на
п роизводст во то о т собст вениц и те на ПИ с
идентификатор 68134.4361.49 и с представяне на
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ
са налице всички предпоставки и основания за
одобряването на плана за регулация на УПИ
V-49, 50, 222 – „За жил. стр. и подземни гаражи“,
кв. 45, м. Ж.к. Люлин – 3 м.р.
Кадастралната карта за територията на район
„Люлин“ е одобрена със Заповед № РД-18-14 от
6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С настоящия проект УПИ V-49, 50, 222 – „За
жил. стр. и подземни гаражи“, кв. 45, се отрежда
за ПИ с идентификатор 68134.4361.49 по действащата кадастрална карта заедно със съответните
реални части от ПИ 68134.4361.50 и 68134.4361.222,
посочени в предварителния договор по чл. 15,
ал. 5 от ЗУТ, което не променя предвижданията
по цялостния план за територията, а е в съответствие с нормата на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ V-49, 50,
222 – „За жил. стр. и подземни гаражи“, кв. 45,
се осигурява по действащата улична регулация.
Предназначението на УПИ V-49, 50, 222 – „За
жил. стр. и подземни гаражи“, се запазва непроменено. Добавянето в предназначението на
„подземни гаражи“ не го изменя.
Проектът е изработен върху актуалната кадастрална карта в съответствие с изискването на
чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
По действащия ОУП на СО (одобрен с Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския
съвет) имотите – предмет на плана, попадат в
устройствена категория по т. 2 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
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.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
§ 124 от ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129, ал. 1, чл. 115,
ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 5 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, т. 2 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-27 от 10.04.2012 г., т. 21, и № ЕС-Г-47 от
19.06.2012 г., т. 14, и Решение № 412 по протокол
№ 21 от 19.07.2012 г. на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация (ПР) на УПИ V-49, 50,
222 – „За жил. стр. и подземни гаражи“, кв. 45, м.
Ж.к. Люлин – 3 м.р., район „Люлин“, по сините
и червените линии, цифри и текст съгласно приложения проект, представляващ неразделна част
от плана за регулация на м. Ж.к. Люлин – 3 м.р.,
в граници: бул. Царица Йоанна, бул. Добринова
скала, ул. Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров, одобрен с Решение № 412 по протокол № 21
от 19.07.2012 г. на СОС.
С одобряване на настоящия проект планът за
застрояване на УПИ V-49, 50, 222 – „За жил. стр.
и подземни гаражи“ (проектен УПИ V-49 – „За
жилищно строителство“), кв. 45, може да се
прилага.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 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 „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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За председател:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 280
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-В-29/8.05.2015 г. от Васил Будаков с
искане за осигуряване на достъп до поземлен
имот с идентификатор 68134.4362.235, попадащ в
кв. 2 на м. Модерно предградие – Обеля, район
„Люлин“.
Към заявлението са приложени следните
документи: нотариален акт № 171, том XLI, рег.
№ 17484, дело № 13302/15.04.2014 г., за 41/841
ид. части от поземлен имот с идентификатор
68134.4362.235 на Васил Будаков и Ирина Будакова,
скица от цифровия кадастър на СО и мотивирано
предложение.
Със заявление № ГР-94-В-29-[1]/3.07.2015 г. е
внесено ново мотивирано предложение с искане за
разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
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застрояване (ПРЗ) в обхвата на поземлен имот
с идентификатор 68134.4362.235 за създаване на
нов УПИ VII-235 – „За общ. обслужване“, кв. 2,
м. Модерно предградие – Обеля, а към заявлението са приложени допълнителни документи
за собственост.
Изработването на проекта за ПУП – ПРЗ е
разрешено със Заповед № РА50-451 от 11.07.2016 г.
на главния архитект на Столична община.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-173-[2]/13.07.2016 г.
заповедта е изпратена до заявителите и до кмета
на район „Люлин“ за разгласяването є по реда
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР00 -173-[3]/
19.09.2016 г. заявителите са внесли проект за
ПУП – ПРЗ и ИПР.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-173-[4]/6.10.2016 г.
на заявителите са дадени указания към проекта
по част ИПР, както и за необходимостта да изпълнят предписанията по Заповед № РА50-451 от
11.07.2016 г. на главния архитект на Столичната
община.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР00 -173-[5]/
17.11.2016 г. са внесени изходни данни от „Софийска вода“ – АД, по вх. № ТУ-3882/17.10.2016 г. и
съгласуван проект за ПУП – ПРЗ с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, № 123/26.10.2016 г.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР00 -173-[6]/
12.05.2017 г. е внесено изложение от проектанта,
изработващ проекта за ПУП – ПРЗ и ИПР.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-173-[7]/29.05.2017 г.
проектът е изпратен в район „Люлин“ за съобщаването му на заинтересованите лица на основание
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.
С писмо изх. № РЛН17-ГР00-81/9/16.10.2017 г. от
главния архитект на район „Люлин“ в отговор на
изх. № САГ16-ГР00-173-[7]/29.05.2017 г. проектът
е върнат от обявяване, за което са приложени
доказателства заедно с едно постъпило възражение
в срока по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-173-[8]/3.10.2017 г.
проектът е изпратен за допълнително съобщаване
по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ на тези от заинтересованите лица, на които не е бил съобщен.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-173-[9]/30.10.2017 г.
заявителите са уведомени за постъпилото възражение, касаещо новопредвидената улица-тупик,
като едновременно им е указано, че следва да
представят документация по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО
и чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.
С писма вх. № САГ16-ГР00-173-[10]/28.11.2017 г.
и № САГ16-ГР00-173-[11]/28.11.2017 г. от главния
архитект на район „Люлин“ проектът е върнат от
допълнително обявяване, за което са приложени
доказателства, като е удостоверено, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-173-[12]/
7.12.2017 г. заявителите са внесли геодезическо
заснемане и експертна оценка на съществуващата растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ под № СЕК17-ГР94-251/26.05.2017 г., с
указание дървета с номера 4, 9, 13 и 14 да се
компенсират в съотношение 1:3.
С писма вх. № САГ16-ГР00-173-[13]/8.01.2018 г.
и № САГ16-ГР00-173-[14]/8.01.2018 г. заявителите
са изразили становище относно възражението срещу проекта за ПУП – ПРЗ и ПУР, подадено от соб-
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ственика на ПИ с идентификатор 68134.4362.242.
Считат същото за неоснователно поради това, че
възразителят също има интерес от създаването
на улица-тупик в частта от неговия имот, както
и че не се възразява срещу създаването на улица-тупик, а се иска включването на заявителите
в настоящото административно производство с
цел урегулиране и на техния имот.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
и с решение по протокол № ЕС-Г-10/6.02.2018 г.,
т. 3, възражението не е уважено и са направени
служебни предложения към проекта.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-173-[15]/19.02.2018 г.
и № САГ16-ГР00-173-[16]/19.02.2018 г., наименувани „изложение“, заявителите отказват да изпълнят
част от служебните предложения, направени от
ОЕСУТ, съгласно протокол № ЕС-Г-10/6.02.2018 г.
по т. 3, като ги считат за фактическа грешка.
Проектът за ПУП – ПРЗ и ИПУР е разгледан
отново на заседание на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-10/27.02.2018 г., т. 12, като е преразгледано и коригирано решението от 6.02.2018 г., т. 3.
С писмо изх. № CAГ16-ГР00-173-[17]/5.04.2018 г.
заявителите са уведомени за решението на ОЕСУТ,
като им е указано, че следва да коригират проекта в съответствие със служебните предложения.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-173-[18]/
30.04.2018 г. са внесени удостоверение № 2553461/24.04.2018 г. от СГКК – София, за приемане
на проекта за изменение на КК в изпълнение
изискването на чл. 65 от Наредба № РД-02-205 от 2016 г. и нови изходни данни изх. № ТУ1334/21.03.2018 г. от „Софийска вода“ – АД.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-173-[19]/22.05.2018 г.
заявителите са уведомени, че не е изпълнено
решението на ОЕСУТ относно изискването за
представяне на план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по
част „ВиК“.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-173-[20]/
7.08.2018 г. са внесени план-схеми по чл. 108 от
ЗУТ по част „ВиК“.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-173-[21]/
15.11.2018 г. са внесени коригирани план-схеми
по чл. 108 от ЗУТ по част „ВиК“ и становище от
„Софийска вода“ – АД, изх. № ТУ-4050/8.11.2018 г.
Проектът е разгледан и приет с решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-3/15.01.2019 г., т. 1.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено от
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1
и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, а именно от собствениците
на поземлен имот с идентификатор 68134.4362.235,
което се установява от представените документи
за собственост и скица от СГКК – София.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Разработката е контактна на ПУП – ПРЗ за
кв. 2 за УПИ I, II, III и IV на м. Модерно предградие – Обеля, одобрен с Решение № 446 по протокол № 94 от 14.07.2011 г. на СОС, и ПУП – ПРЗ
за УПИ VI, одобрен със Заповед № РА50-164 от
17.03.2016 г. на главния архитект на СО.
Мотивираното предложение и заданието имат
за цел урегулиране на поземлен имот с идентификатор 68134.4362.235, като се създава нов УПИ
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VII-235 – „За общ. обслужване“, по граници на
поземления имот извън частите, попадащи в
новопроектираната улица-тупик.
За горното е налице основание по чл. 110,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразувания
УПИ VII с оглед спазването на чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 от ЗУТ се осигурява чрез изменение на
контактната улична регулация между о.т. 118д и
о.т. 118к, като се създава нова задънена улица от
о.т. 118п до о.т. 118с.
За горното е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 от ЗУТ относно изменението на контактната
улична регулация и приобщаването към нея на
новосъздадената улица.
С проекта за ПУП – ПЗ в новообразувания
УПИ VII-235 – „За общ. обслужване“, се предвижда изграждане на нова 4-етажна сграда с нежилищно предназначение, разположена свободно
като начин на застрояване и указана като средно
застрояване – с височина до 13 м като характер
на застрояване.
Конкретното предназначение на новообразувания УПИ е „За общ. обслужване“, което
отговаря на ОУП на СО (одобрен с Решение
№ 960 от 16.12.2009 г. на Министерския съвет) и
на устройствена категория по т. 16 „Устройствена
зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градски район“ (Оз1) от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Показателите в матрицата върху графичната
част на плана отговарят на нормативите по ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 35, ал. 1 от ЗУТ за изискващите се
разстояния от основното застрояване до вътрешните регулационни граници на имота и чл. 32 от
ЗУТ за разстоянията между сградите от основното
застрояване през улица. Проектът следва да се
изработи при спазване изискванията на чл. 31,
ал. 5 от ЗУТ по отношение на дълбочината на
основното застрояване.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към
вътрешнорегулационни граници, съседни имоти
и сгради, включително през улица.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Решението е целесъобразно и икономично
осъществимо, което съответства на чл. 108, ал. 5
от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет на основание чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 от ЗОС, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на част от недвижими имоти,
собственост на физически лица, за изграждане на
улица, публична общинска собственост.
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, § 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 115, ал. 1
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и 2, чл. 31, ал. 5, чл. 32, чл. 35, ал. 1, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 81, ал. 1, 3 и 4 от ЗУТ, устройствена
категория по т. 16 (Оз1) от приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-10/6.02.2018 г., № ЕС-Г-10/27.02.2018 г.,
т. 12, № ЕС-Г-3/15.01.2019 г., т. 1, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за план за регулация (ПР) в обхвата
на поземлен имот с идентификатор 68134.4362.235
за създаване на нов УПИ VII-235 – „За обществено обслужване“, в кв. 2, м. Модерно предградие – Обеля, район „Люлин“, по сините и червените линии, цифри и текст съгласно приложения
проект.
2. Проект за план за застрояване (ПЗ) на м.
Модерно предградие – Обеля, район „Люлин“,
кв. 2, нов УПИ VII-235 – „За общ. обслужване“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
3. Проект за изменение на плана за улична
регулация от о.т. 118д до о.т. 118к на м. Модерно
предградие – Обеля, район „Люлин“, и създаване
на нова задънена улица от о.т. 118п – о.т. 118р –
о.т. 118с по кафявите, зелените и червените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект.
4. План-схеми по чл. 108 от ЗУТ, част „ВиК“,
в обхвата на подробния устройствен план.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 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 „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.

5301

За председател:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 285
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ18-ГР00-2610/17.04.2018 г. от Георги
Истатков с искане за довършване на процедурата
по одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
УПИ IV-876, 2153 – „За ж.с.“, кв. 82, м. Надежда
4, район „Надежда“, представляващ неразделна
част от плана за регулация и застрояване на м.
Надежда 4, район „Надежда“, одобрен с Решение
№ 342 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.
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Към заявлението са приложени: проект за план
за регулация и застрояване, Решение № 342 по
протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС; договор
№ 038-14 от 6.08.2014 г. за продажба на общински нежилищен имот; предварителен договор
по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ за ПИ с идентификатор
68134.1384.2153, скица № 15-900011/3.12.2018 г. за
ПИ с идентификатор 68134.1384.876, издадена от
СГКК – София, комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 от ЗКИР и обяснителна записка.
Внесеният ведно с горните документи проект
е разгледан от отделите на НАГ, които са дали
свои становища.
Видно от представените към заявлението
документи ПИ с идентификатор 68134.1384.876 е
собственост на Георги Истатков.
ПИ с идентификатор 68134.1384.2153 е частна
общинска собственост.
С Решен ие № 342 по п ро т окол № 83 о т
11.06.2015 г. на СОС е одобрен планът за регулация
и застрояване на м. Надежда 4, район „Надежда“.
С т. 4 от решението от обхвата на одобряване
на плана за регулация и застрояване е изключен
УПИ IV-876 – „За жил. стр.“, кв. 82, м. Надежда 4,
поради непредставяне на предварителен договор
по чл. 15, ал. 3 или 5 от ЗУТ (съответно чл. 17,
ал. 3 или 5 от ЗУТ) и с оглед предвиденото свързано застрояване, което прави производството в
тази си част недовършено.
Служебно по преписката са приложени: копие
от плана за регулация и застрояване на м. Надежда 4, район „Надежда“, и Решение № 342 по
протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС, с което е
одобрен проектът за ПРЗ на м. Надежда 4.
Проектът на цялостния ПУП – ПРЗ на м. Надежда 4 е приет с решение на ОЕСУТ по протоколи № ЕС-Г-88/25.11.2014 г., т. 5, № ЕС-Г13/24.02.2015 г., т. 12, № ЕС-Г-16/10.03.2015 г., т. 12,
№ ЕС-Г-23/31.03.2015 г., т. 19, които са приложени.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
и одобряване на проект на план за регулация и
застрояване за УПИ IV-876, 2153 – „За ж. с.“, кв. 46,
м. Надежда 4, район „Надежда“, е направено от
заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
от ЗУТ, а именно Георги Истатков като собственик
на ПИ с идентификатор 68134.1384.876, попадащ в
него, което се установява от представените документ за собственост и скица от СГКК – София.
Кадастралната карта на местността е одобрена със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-22-1832 от 28.11.2013 г. на
началника на СГКК – София.
Административното производство по одобряване на ПРЗ в частта на УПИ IV-876, 2153 – „За ж. с.“,
кв. 82, е проведено като част от производството
по одобряване на цялостния ПРЗ на м. Надежда
4, одобрен с Решение № 342 по протокол № 83 от
11.06.2015 г. на Столичния общински съвет. УПИ
IV-876, 2153 – „За ж. с.“, кв. 82, м. Надежда 4,
попада в териториалния обхват на допускането за
изработване на цялостния проект за м. Надежда 4,
за него са проведени процедурите по съобщаване
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на заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ
и е проведено обществено обсъждане, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите за
одобряване на Решение № 342 по протокол № 83
от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет са
неразделна част от доказателствата и мотивите
за одобряване на настоящия проект за план за
регулация и застрояване.
Видно от проекта за м. Надежда 4, изработен
върху действаща кадастрална основа, се установява, че в границите на УПИ IV-876 – „За ж. с.“
(така описан в текстовата и графичната част на
проекта за м. Надежда 4, кв. 82, м. Надежда 4),
попа дат два имота – ПИ с и дентификатори
68134.1384.876 и 68134.1384.2153, като не е представен предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или
5 от ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3 или 5 от ЗУТ),
поради което същият е изключен от обхвата на
одобряване с т. 4 на Решение № 342 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС и това прави
фактическият състав недовършен в тази му част.
От представените по настоящата преписка
документи за собственост, договор и скици от
СГКК се установява, че ПИ с идентификатор
68134.1384.876, попадащ в обхвата на УПИ IV876, 2153 – „За ж. с.“, кв. 82, е собственост на
Георги Истатков, а ПИ 68134.1384.2153 е частна
общинска собственост.
Съгласието на собствениците на имоти, попадащи в УПИ IV-876, 2153 – „За ж. с.“, за одобряване на проекта, е инкорпорирано в подаденото
заявление за продължаване на производството,
документи за собственост и предварителен договор
по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
С внесения проект и предварителен договор
по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ е налице и последният
елемент от фактическия състав за одобряването
на ПР на УПИ IV-876, 2153 – „За ж. с.“, кв. 82,
м. Надежда 4. Предвиденото свързано застрояване
не е пречка за одобряване на ПЗ, тъй като същото
е предвидено и с предходния план, одобрен със
Заповед № РД-09-50-479 от 27.09.1996 г.
С настоящия проект УПИ IV се отрежда за
посочените имоти по актуалната кадастрална
карта за територията в изпълнение на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
УПИ IV-876, 2153 – „За ж. с.“, кв. 82, е с лице
на улица и с осигурен достъп.
Предназначението на УПИ IV-876, 2153 – „За
жилищно строителство“, се запазва непроменено.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Смесена многофункционална
зона“ (Смф) съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 от ЗУЗСО, предвид което конкретното
предназначение за жилищно строителство и
предвиденото застрояване е допустимо.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на средноетажна жилищна сграда, свързано
застрояване с бъдеща сграда в УПИ V, при спазване нормите за разстояния по чл. 31, ал. 2, 4 и
5 и чл. 32 от ЗУТ.
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.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
§ 124 от ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129, ал. 1, , чл. 115, ал. 1
и 2, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,
т. 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО,
протоколи № ЕС-Г-88/25.11.2014 г., т. 5, № ЕСГ-13/24.02.2015 г., т. 12, № ЕС-Г-16/10.03.2015 г.,
т. 12, № ЕС-Г-23/31.03.2015 г., т. 19, на ОЕСУТ и
Решение № 342 по протокол № 83 от 11.06.2015 г.
на СОС Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация за УПИ IV-876, 2153 – „За
жилищно строителство“, кв. 82, м. Надежда 4, по
сините и червените линии, цифри и текст съгласно
приложения проект, представляващ неразделна
част от плана за регулация на м. Надежда 4,
одобрен с Решение № 342 по протокол № 83 от
11.06.2015 г. на Столичния общински съвет.
2. П ла н за зас т роя ва не за У ПИ I V-876,
2153 – „За жилищно строителство“, кв. 82, м.
Надежда 4, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от плана за застрояване
на м. Надежда 4, одобрен с Решение № 342 по
протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичния
общински съвет.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 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 „Надежда“ 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 Столична
община.

5302

За председател:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 286
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община (НАГ – СО) е постъпило заявление вх. № ГР-94-М-53 от 19.11.2015 г.
от Мохамед Халид, собственик на ПИ с идентификатор 2659.2193.400 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Банкя, с искане
за разрешаване изработването на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за
улична регулация (ИПУР) – продължаване на
улица от о.т. 919б до о.т. 919в (нова) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 02659.2193.400, образуване на нов УПИ
XXV-400, кв. 36а, м. Гр. Банкя.
Със Заповед № РА50-179 от 1.04.2016 г. на
и.д. главен архитект на СО е разрешено да се
изработи проект за ПРЗ в обхвата на поземлен
имот с идентификатор 02659.2193.400 по КККР
на гр. Банкя с цел създаване на урегулиран по-
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землен имот за имота по кадастрална карта от
кв. 36а и изменение на план за улична регулация,
м. Гр. Банкя, район „Банкя“.
Заповедта е изпратена до кмета на район
„Банкя“ за сведение и изпълнение и до заявителя
с писмо изх. № САГ16-ГР00-807-[2] от 4.04.2016 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ в НАГ – СО.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-807-[3] от
11.05.2016 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор
02659.2193.400 по КККР на гр. Банкя за създаване на УПИ XXV-2193.400 „за ЖС“, кв. 36а,
м. Гр. Банкя, район „Банкя“, и изменение на
план за улична регулация от о.т. 919в (нова) до
о.т. 919г (нова), м. Гр. Банкя, район „Банкя“. Към
проекта са внесени: документи за собственост;
скици за имота, издадени от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София;
становище с изх. № 94-00-2344 от 8.04.2016 г. на
директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София, в което е
удостоверено, че не е необходимо провеждане на
процедура по реда на глава втора от Наредбата
за ОС; изходни данни от „Софийска вода“ – АД,
с изх. № ТУ-1297/05.2016 г.; съгласуван ПУП
от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, с изх.
№ 121/21.04.2016 г.; експертна оценка на съществуващата растителност, изготвена от ланд. арх.
Милена Йорданова, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО, съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО
с изх. № СЕК16-ГР94-143 от 14.04.2016 г.
С п ис мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 - 8 0 7-[4] о т
25.05.2016 г. проектът е изпратен за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ до кмета на
район „Банкя“.
Съгласно писмо изх. № РБН16-ГР00-28(2) от
4.07.2016 г. (вх. №САГ16-ГР00-807-[5] от 5.07.2016 г.
НАГ – СО) на кмета на район „Банкя“ заповед
на и.д. главен архитект на СО за разрешаване на
устройствена процедура е разгласена.
С ъ г л а с но п ис мо и з х . № РБН16 -Г Р 0 0 - 49
от 10.11.2016 г. (вх. № СА Г16-ГР00-807-[6] от
11.11.2016 г. НАГ – СО) на кмета на район „Банкя“
проектът е съобщен на заинтересованите лица
и в законоустановения срок са постъпили три
броя възражения. Приложени са доказателства
по извършеното съобщаване.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ – СО
и е представено становище на отдел „Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „ПНИФО“,
НАГ – СО.
Проектът заедно с представените писмени
доказателства и постъпилите възражения са
разгледани от Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) със служебни предложения по протокол № ЕС-Г-41 от
23.05.2017 г., т. 8, както следва: „По постъпилите
възражения: № РБН16-ГР00-49/1 от 5.07.2016 г.;
№ РБН16-ГР00-49/2 от 6.07.2016 г. и № РБН16ГР00-49/2 от 6.07.2016 г. от съсобственици на
ПИ с идентификатори 02659.2193.1982, 2193.1981,
2193.1819 по КККР, които възразяват срещу така
предвидената улица. Възраженията са идентични, поради което се разглеждат едновременно.
Уважават се. С представения проект за ПУП се
предвижда продължаване на улица от о.т. 919б-
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919в (нова) до о.т. 919г (нова), която се провежда
основно през имотите, разположени от север.
Проектът следва да се преработи, като се предвиди преминаването на улицата да бъде през
имота – общинска собственост, както и равно
стойно за сметка на имотите, разположени от
север и юг. Служебни предложения: Предвид, че
за имот с идентификатор по КККР 02659.2193.226
има започнала процедура по разрешаване изработването на проект за ПУП и продължаване на
улицата, следва предвиденото обръщало в ПИ
с идентификатор № 2193.400 да отпадне. Да се
запази габаритът от 6,00 м и за новопредвидената
улица, като се осигурят двустранни тротоари за
пешеходно преминаване. Във връзка със становище на отдел „БДПР, ЗП и ГМ“ – КТ – да се
котират радиусите на бордюрните криви. След
корекции по уважените възражения и изпълнение
на служебни предложения проектът отново да се
разгледа от ОЕСУТ.“
С п ис мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 - 8 0 7-[7 ] о т
20.07.2017 г. на директора на дирекция „Териториално планиране“ е изпратено копие от горецитирания протокол на ОЕСУТ до заявителя за
сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-807[8] от
31.07.2017 г. е представена обяснителна записка и преработен проект за ПУП – ПРЗ за ПИ
с идентификатор 02659.2193.400 по КККР на
гр. Банкя – създаване на УПИ XXV-2193.400 „за
ЖС“ от кв. 36а, м. Гр. Банкя, и изменение на
план за улична регулация от о.т. 919б – о.т. 919в
(нова) – о.т. 919г (нова) до о.т. 919д (нова), като
е предвидено преминаването на улицата през
имота – общинска собственост, както и разположена равностойно за сметка на имотите, разположени от север и юг, вследствие на което се
изменя контактен УПИ XXIV-424 от кв. 159, м.
Гр. Банкя – разширение, и е премахнат предвиден
обръщач при ПИ с идентификатор 02659.2193.400
по КККР на гр. Банкя съгласно служебни предложения на ОЕСУТ.
Преработеният проект е разгледан на ОЕСУТ
с решение по протокол № ЕС-Г-65 от 22.08.2017 г.,
т. 10, както следва: „Приема преработения проект за ПУП, изпраща до район „Банкя“ за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 10 от ЗУТ. Във
връзка с административна преписка, която засяга
обхвата на ПУП, с вх. № САГ16-ГР00-3031/2016 г.
за разрешаване на устройствена процедура за
изработване на ПУП – ИПР на улична регулация – продължение на улицата и ПРЗ в обхвата
на ПИ с идентификатор 02659.2244.226 по КККР,
да се укаже на заявителя да представи ново мотивирано предложение, съобразено с обхвата и
предвижданията на ПУП за ПИ с идентификатор
02659.2193.400 по КККР, както и провеждане на
улицата равностойно за сметка на имотите от
северната и южната страна.“
С п ис мо и з х . № С А Г16 -Г Р 0 0 - 8 0 7-[9] о т
20.09.2017 г. преработеният проект за ПУП е изпратен на кмета на район „Банкя“ за съобщаване
на заинтересованите лица на основание чл. 128,
ал. 10 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-807[10] от
10.10.2017 г. от заявителя са приложени допълнителни документи.
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Съгласно писмо изх. № РБН17-ГР00-90 от
16.0 2 .2 018 г. (вх . № С А Г16 -Г Р 0 0 - 8 0 7-[11] о т
19.02.2018 г., НАГ – СО) на кмета на район „Банкя“ преработеният проект за ПУП е съобщен на
заинтересованите лица и в законоустановения срок
са постъпили два броя възражения. Приложени
са доказателства по извършеното съобщаване.
Проектът за ПУП заедно с представените
писмени доказателства по обявяването му и
постъпилите възражения са разгледани от отдел
„ПНО“ със становище.
С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р0 0 - 8 07-[12] о т
3.04.2018 г. на заявителя му е указано, че е необходимо да представи удостоверение за приемане на
проект за изменение на КККР на основание 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.
С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р 0 0 - 8 07-[13] о т
3.04.2018 г. до кмета на район „Банкя“ е указана
необходимост от представяне на допълнителни
доказателства по извършеното съобщаване на
проекта за ПУП или същият да се дообяви на
заинтересованите лица.
Проектът е съгласуван повторно от отдел
„Благоустройствени дейности и публични про
странства“ по отношение на инженерни мрежи.
Съгласно писмо изх. № РБН17-ГР0 0 -90/3
от 29.05.2018 г. (вх. № САГ16-ГР00-807-[14] от
30.05.2018 г., НАГ – СО) на кмета на район „Банкя“
проектът е дообявен на заинтересованите лица и
в законоустановения срок няма постъпили възражения от собствениците на имот с идентификатор
02659.2193.284 по КККР на гр. Банкя.
Проектът за ПУП заедно с постъпилите възражения са разгледани на заседание на ОЕСУТ
със служебно предложение по протокол № ЕС-Г-79
от 23.10.2018 г., т. 7, както следва: „Възражение
№ РБН17-ГР00-90/2 от 6.11.2017 г. от собственик на
имот с пл. № 1581 (попадащ в ПИ с идентификатор
02659.2244.315) – срещу предвидената улица между
о.т. 919б – о.т. 919д (нова). Не се уважава. Улицата
е проведена с габарит 9,00 м (6 м улично платно
и два тротоара по 1,50 м), какъвто е профилът є
в частта по действаща регулация на ул. Ивайло.
Новопредвидената улица от о.т. 919б до о.т. 919д
отнема равностойни части от имотите, разположени от северната и южната є страна. Възражение
№ РБН17-ГР00-90/1 от 30.10.2017 г. от собственик
на имот с идентификатор 02659.2244.308 – срещу
предвидената улица между о.т. 919б – о.т. 919д
(нова). Не се уважава. Възражението е идентично
с предходното и също е неоснователно. Освен
гореизложените мотиви следва да се има предвид,
че действащата улична регулация е до имотите
на възразителите и за тази част никога не е одобрявана такава, съответно и поземлените имоти
не са били урегулирани. Служебно предложение:
Да се спази чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД02-20-5 от 15.12.2016 г. за ССПКККР (в сила от
13.01.2017 г.), като проектът за ПУП следва да се
съгласува преди одобряването му от СГКК – София, което се доказва с представяне на удостоверение за приемане на проекта за изменение
на КККР. Приема проекта. След изпълнение на
служебното предложение предлага да се издаде
административен акт за одобряването му.“
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С п исмо изх. № СА Г16 -Г Р0 0 - 8 07-[15] о т
17.12.2018 г. копие от протокола на ОЕСУТ е изпратено на заявителя за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-807-[17] от
5.03.2019 г. за внасяне на допълнителни документи е представено удостоверение № 25-48027 от
1.03.2019 г. за приемане на проект за изменение
на кадастралната карта и кадастралните регистри
за поземлен имот с идентификатор 02659.2193.400,
издадена от СГКК – София, в което е удостоверено, че на основание чл. 65, ал. 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. СГКК – София,
съгласува проекта за ПУП.
С оглед изложената фактическа обстановка от
правна страна се установи следното:
Искането за одобряване на проекта е направено от заинтересовано лице по смисъла на
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ – Мохамед Халид, като собственик на имот с идентификатор
02659.2193.400 по КККР на гр. Банкя – предмет
на плана, съгласно представените документи за
собственост и скица за имота.
Планът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-13 от 17.01.201 г. на изпълнителния директор
на АГКК и Заповед № 18-8320 от 5.10.2018 г. на
началника на СГКК – София, за изменение на
КККР, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Имот с идентификатор 02659.2193.400 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)
на гр. Банкя – предмет на проекта, представлява
неурегулиран поземлен имот.
Съгласно представените скици от СГКК – София, трайното предназначение на територията е
„земеделска“, а начинът на трайно ползване на
имота: „за друг вид застрояване“.
С представения проект се цели промяна предназначението на имота от земеделски в такъв за
неземеделски нужди.
Новообразуван УПИ XXV-2193.400 с конкретно
отреждане – „за ЖС“ от кв. 36а, м. Гр. Банкя,
район „Банкя“, се създава за ПИ с идентификатор
02659.2193.400 по КККР на гр. Банкя. Вътрешнорегулационните линии на нов УПИ XXV-2193.400
са съвместени с имотните на ПИ с идентификатор
02659.2193.400. С цел осигуряване на транспортен
достъп до новосъздаден УПИ е предвидено изменение на план за улична регулация – продължаване
на улица от о.т. 919б – о.т. 919в (нова) – о.т. 919г
(нова) до о.т. 919д (нова), като новопредвидената
улица е с габарит 9 м (пътни платна – 6 м и по
1,50 м двустранен тротоар) и е разположена равностойно за сметка на прилежащите поземлени
имоти, вследствие на което се изменя контактен
УПИ XXVI-424 от кв. 159, м. Гр. Банкя – разширение, район „Банкя“.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 1 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на нов УПИ се осигурява по предвиденото в плана продължение на
улица от о.т. 919б до о.т. 919д (нова), одобрена със
Заповед № РД-50-09-243 от 2.06.1988 г. на главния
архитект на София.
Изменението на ПУР е обусловено от урегулирането на имота – предмет на плана, и
необходимостта от осигуряване на достъп до
него, поради което основание за изменението е
нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.
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С плана за застрояване за УПИ XXV-2193.400
„за ЖС“ е предвидено изграждане на свободностоящо нискоетажно застрояване (два броя
жилищни сгради на два етажа), като са спазени
максимално допустимите показатели съгласно
действащия ОУП на СО за устройствена зона
Жм3 – приложение към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, т. 7.
Проектът се одобрява при спазване нормите
на чл. 31, ал. 1, 4 и 5, чл. 32 и 33 от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
По действащия ОУП на Столичната община
имотът попада в устройствена зона „Жилищна
зона с малкоетажно застрояване, с ограничителни параметри“ (Жм3), в която съгласно т. 7
от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО е
допустимо конкретното предназначение на нов
УПИ XXV-2193.400 – „за ЖС“. Показателите,
показани на графичната част на плана, отговарят
на нормативите по 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 изиск
ванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
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. 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. 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-79 от 23.10.2018 г.,
т. 7, Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Изменение на план за улична рег улация – продължение на улица от о.т. 919б – о.т. 919в
(нова) – о.т. 919г (нова) до о.т. 919д (нова) с габарит
9 м, разположена равностойно на прилежащите
поземлени имоти, вследствие на което се изменя
контактен УПИ XXIV-424 от кв. 159, м. Гр. Банкя – разширение, район „Банкя“, по кафявите и зе-
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лените линии, цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект и корекциите в оранжев и
виолетов цвят.
2. План за регулация – създаване на УПИ XXV2193.400 „за ЖС“, като вътрешнорегулационните
граници са съвместени с имотните граници на
имота по кадастрална карта (ПИ с идентификатор 02659.2193.400 по КККР на гр. Банкя) от
кв. 36а, м. Гр. Банкя, район „Банкя“, по червените
и сините линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект и корекциите във
виолетов цвят.
3. План за застрояване за УПИ XXV-2193.400
„за ЖС“, кв. 36а, м. Гр. Банкя, район „Банкя“,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните имоти
и/или сгради, включително през улица.
В информационната система на кадастралните
и регулационните планове на Столичната община да се отрази графичната част на подробния
устройствен план в одобрения обхват.
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 Столична 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 Столична община.
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За председател:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 287
от 30 май 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № САГ17-ГР00-687 от 3.04.2017 г. от
Атанас Макаров с искане за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори
14831.6536.3, 14831.6536.4, 14831.6536.8, 14831.6536.9
по КККР на с. Герман, район „Панчарево“.
Към за явлението са приложени задание,
отговарящо на изискванията на чл. 125 от ЗУТ,
мотивирано предложение за ПУП, комбинирана скица по чл. 16 от ЗКИР и нотариален акт
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№ 88, том VII, рег. № 7697, дело № 1252/1999 г.,
нотариален акт № 132, том VI, рег. № 6762, дело
№ 376/2000 г., нотариален акт № 12, том III,
рег. № 4094, дело № 1099/1999 г., нотариален акт
№ 66, том I, рег. № 168, дело № 66/1998 г. и скица
№ 15-135318 от 27.03.2017 г. от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 14831.6536.3,  скица № 15135322 от 27.03.2017 г. от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 14831.6536.4, скица № 15-135325
от 27.03.2017 г. от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 14831.6536.8, скица № 15-135329
от 27.03.2017 г. от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 14831.6536.9.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и са
приложени техните становища.
Със Заповед № РА50-414 от 6.07.2017 г. на
главния архитект на СО е одобрено заданието и е разрешено изработването на проект за
ПУП – ИПУР и ПРЗ в обхвата на поземлени
имоти с идентификатори 14831.6536.3, 14831.6536.4,
14831.6536.8, 14831.6536.9 по КККР на с. Герман,
район „Панчарево“.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-687/1 от 10.07.2017 г.
заповедта е изпратена до заявителите и до кмета
на район „Панчарево“ за разгласяване по реда
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Със заявления вх. № САГ17-ГР00-687/2 от
20.12.2017 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ИПУР и ПРЗ в обхвата на поземлени
имоти с идентификатори 14831.6536.3, 14831.6536.4,
14831.6536.8, 14831.6536.9 по КККР на с. Герман,
район „Панчарево“, с обяснителна записка.
В съответствие с изискванията на чл. 128,
ал. 3 от ЗУТ проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ, видно от писмо
изх. № РПН18-ВК08-5(3) от 2.04.2018 г. и приложените доказателства по преписката. Изразено
е положително становище от кмета на район
„Панчарево“, с което не възразява по проекта.
В законния срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са
постъпили възражения срещу проекта.
Със заявления вх. № САГ17-ГР00-687/4 от
19.02.2018 г. и № САГ17-ГР00-687/6 от 27.04.2018 г.
са представени съгласувани проекти от „Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 5.01.2018 г.; изходни данни от „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ-5306 от 28.12.2017 г.;
становище изх. № 2186-2490 от 23.04.2018 г. на
директора на РИОСВ – София, видно от което не
е необходимо провеждане на процедура по реда
на глава втора от наредбата за ОС, експертна
оценка на съществуваща растителност, заверена
от дирекция „Зелена система“ – СО, с № СЕК 17ГР94-487 от 19.10.2017 г. в съответствие с чл. 19,
ал. 4 от ЗУЗСО със забележка да се запази съществуващата растителност.
Проектът е разгледан и приет на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-42 от 5.06.2018 г., т. 8,
със служебно предложение в представения проект
да се нанесе водопроводът с неговия сервитут,
съгласуван със „Софийска вода“ – АД, и да се
представи удостоверение по чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за ССПКККР за
съгласуване на проекта от СГКК.
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Със заявления вх. № САГ17-ГР00-687/8 от
4.09.2018 г. и № САГ17-ГР00-687/10 от 19.02.2018 г.
е внесен за одобряване преработен проект за
ПУП – ИПУР и ПРЗ в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори 14831.6536.7020 и 14831.6536.7021
по КККР на с. Герман за образуване на нови
УПИ VI-7020, 7021 – „За ЖС“, и УПИ V-7020,
7021 – „За ЖС“, кв. 53а, м. С. Герман, район
„Панчарево“, и ИПУР за нова задънена улица
от о.т. 30е (нова) до о.т. 30ж (нова), съгласувани
проекти от „Софийска вода“ – АД, с вх. № ТУ5306 от 13.11.2018 г. и удостоверение № 25-12963
от 22.01.2019 г., с което проектът е съгласуван от
СГКК – София, на основание чл. 65, ал. 2 и 5 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за ССПКККР.
Та ка внесен и я т кори г и ра н п роек т на лага неговото повторно съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, като видно от писмо изх.
№ РПН18-ВК08-5(7) от 20.02.2019 г. и приложените
доказателства по преписката проектът е съобщен
на всички заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ. Изразено
е положително становище от кмета на район
„Панчарево“, с което не възразява по проекта.
В законния срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са
постъпили възражения срещу проекта.
Проектът е съгласуван от отделите в НАГ.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-15 от 5.03.2019 г.,
т. 4, със служебно предложение да се актуализира
удостоверението по чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за ССПКККР.
При горната фактическа обстановка се установи 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
ПУП – ИПУР и ПРЗ е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2,
т. 1 от ЗУТ, а именно Атанас Макаров като собственик на поземлени имоти с идентификатори
14831.6536.3, 14831.6536.4, 14831.6536.8, 14831.6536.9
по КККР на с. Герман (нови ПИ 14831.6536.7020,
14831.6536.7021), район „Панчарево“, съгласно
приложените документи за собственост и скици.
Кадастралната карта на с. Герман е одобрена
със Заповед № РД-18-37 от 4.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Действащият ПУП е одобрен със заповеди
№ РД-09-50-386 от 5.08.2003 г. и № РД-09-50-1718
от 28.12.2007 г. на главния архитект на София и
Решение № 165 по протокол № 79 от 26.03.2015 г.
на СОС.
С представения проект се предвижда урегулиране на поземлени имоти с идентификатори
14831.6536.7020 и 14831.6536.7021 по КККР на
с. Герман, за образуване на нови УПИ VI-7020,
7021 – „За ЖС“, и УПИ V-7020, 7021 – „За ЖС“,
кв. 53а, м. С. Герман, като регулационните граници се съобразяват с имотните такива на имотите
по кадастралната карта с изключение на частта,
попадаща под улици.
Предвид горното е налице основание за одобряване на ПР по чл. 17, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗУТ.
Достъпът до нови УПИ е действащата улична
регулация и по нова задънена улица от о.т. 30е
(нова) до о.т. 30ж (нова), която се обвързва с
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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.
Предви д горното за изменението на
ПУП – ИПУР, е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ.
С ПЗ се предвижда ниско като характер и свободностоящо като начин жилищно застрояване,
с Нкк=10 м, съобразено с преминаващия през
имотите водопровод и неговия сервитут.
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: „Жилищна зона с преобладаващо
малкоетажно застрояване“ (Жм) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Предвиденото предназначение на нови УПИ
„за ЖС“ и предвиденото застрояване е допустимо
в устройствена зона „Жм“ 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.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, като е представена експертна оценка на
съществуваща растителност, заверена от дирекция
„Зелена система“ – СО, с № СЕК 17-ГР94-487 от
19.10.2017 г.
Представено е становище изх. № 2186-2490 от
23.04.2018 г. на директора на РИОСВ – София,
видно от което не е необходимо провеждане на
процедура по реда на глава втора от наредбата
за ОС и ПУП не подлежи на регламентираните
с глава шеста от ЗООС процедури по екологична
оценка.
Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и 5
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР,
като е представено удостоверение № 25-12963 от
22.01.2019 г., с което СГКК – София, съгласува
проекта за ПУП.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление и
мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПУР 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.
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 лица, за изграждане на
улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС.
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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. 2, т. 1 и 3,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 81,
ал. 4 от ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-42 от
5.06.2018 г., т. 8, и № ЕС-Г-15 от 5.03.2019 г., т. 4,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за улична
регулация между о.т. 30г и о.т. 30д, м. С. Герман,
район „Панчарево“, по кафявите зачертавания
съгласно приложения проект.
2. Проект за план на улична регулация – откриване на нова задънена улица от о.т. 30е (нова)
до о.т. 30ж (нова) и създаване на нов УПИ V-7020,
7021 – „За ЖС“, и нов УПИ VI-7020, 7021 – „За
ЖС“, кв. 53а, м. С. Герман, район „Панчарево“,
по сините и червените линии, цифри, букви и
текст съгласно приложения проект.
3. Проект за план за застрояване на нов
УПИ V-7020, 7021 – „За ЖС“, и нов УПИ VI7020, 7021 – „За ЖС“, кв. 53а, м. С. Герман,
район „Панчарево“, с предви ж дане на ново
застрояване съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към вътрешните регулационни линии и между сгради,
включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 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 Столична община.
За председател:
Н. Стойнев
5372
РЕШЕНИЕ № 350
от 13 юни 2019 г.
В Н а п р а в л ен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до 
устройство“ на Столична община са постъпили
заявления вх. № CAT 17-ГР00-1725/2.08.2017 г. и
№ САГ17-ГР00-1726/2.08.2017 г. от Драга Петрова
чрез Галя Георгиева – упълномощено лице, с
искане за разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
застрояване на поземлени имоти с идентифика-
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тори: 68134.4397.171 и 68134.4397.219 по КККР
на София, м. К в. Филиповци, м. Берилица,
район „Люлин“.
Към заявленията са приложени: документи
за собственост; скица за ПИ с идентификатор
68134.4397.171 по КККР и скица за ПИ с идентификатор 68134.4397.219 от КККР, издадени от
СГКК – София; мотивирани предложения за
план за застрояване в графичен вид и задания
към тях и пълномощно.
С ъ с з а я в лен ие вх. № C AT 17-Г Р 0 0 -172 5 [1]/27.10.2017 г. за явителите са внесли ново
мотивирано предложение за план за регулация
и застрояване и ново задание, платежно нареждане/вносна бележка за платена такса за
административна услуга, като със заявлението са
направили искане административните производства по преписки № САП7-ГР00-1725/2.08.2017 г.
и № CAT 17-ГР00-1726/2.08.2017 г. да бъдат обединени в едно.
На заседание на ОЕСУТ от 14.11.2017 г. с
протокол № ЕС-Г-90, т. 3 – допълнителна, е
прието представеното ново задание за ПРЗ.
Със Заповед № РА50-380 от 8.06.2017 г. на
главния архитект на СО е разрешено изработването на проекта за ПУП – ПРЗ в обхват поземлени имоти с идентификатори 68134.4397.171
и 68134.4397.219 по КККР, район „Люлин“.
С писмо № САГ17-ГР00-1725-[2]/8.02.2018 г.
заповедта е изпратена в район „Люлин“ за сведение и разгласяването є по реда на чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1725-[3]/
15.05.2018 г. заявителите са внесли проект за
ПУП – ГТРЗ с искане за одобряването му.
Към заявлението са приложени: документи за
собственост, пълномощни, скици за ПИ с идентификатор 68134.4397.171 и за ПИ с идентификатор
68134.4397.219, издадени от СГКК – София; писмо
изх. № 2444-1650/20.03.2018 г. от директора на
РИОСВ – София, съгласно което не е необходимо
провеждане на процедури по реда на глава втора от наредбата за ОС; декларация за липса на
дървесна растителност, заверена на 9.05.2018 г.
от отдел „БДПП“ при НАГ – СО; представени
са изходни данни от „Софийска вода“ – А Д,
под № ТУ-683/8.02.2018 г.; проект, съгласуван с
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, под № 213
от 23.03.2018 г.
С п и с м о и з х . № С А Г 17- Г Р 0 0 -17 2 5 - [4] /
26.0 6.2 018 г. за я ви т ел и т е с а у ведомен и, че
следва да внесат проект за ПУП – ПУР и ПРЗ,
отговарящ на изискванията на Наредба № 8
от 2001 г. за ОСУП, във връзка с което са им
дадени конкретни указания.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1725-[5]/
10.07.2018 г. заявителите са внесли коригиран
проект за ПУП – ПРЗ за м. Кв. Филиповци
за създаване на УПИ II-219 – „За жил. стр.“, в
кв. 56 и УПИ VII-171 – „За жил. стр., в кв. 55
за ПИ с идентификатори 68134.4397.171 и ПИ
68134.4397.219 и проект за ПУП – ПУР за създаване на нова улица от о.т. 18м до о.т. 18о; удостоверение № 25-40728/30.03.2018 г. от СГКК – София,
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за приемане на проекта за изменение на КККР
на основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД02-20-5 от 2016 г. за ССПКККР.
С п и с м о и з х . № C A T 1 7 - Г Р 0 0 -1 7 2 5 [6]/15.08.2017 г. до главния редактор на „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 1 от
ЗУТ е изпратено обявление с молба за обнародването му.
С п и с м о и з х . № С А Г 17- Г Р 0 0 -17 2 5 - [ 7 ] /
15.08.2017 г. проектът е изпратен в район „Люлин“ за съобщаване на заинтересованите лица
по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.
С п и с м о в х . № С А Г 17 - Г Р 0 0 -17 2 5 - [ 8 ] /
10.09.2018 г. от главния архитект на район „Люлин“ е удостоверено, че обявлението за проекта
за ПУП – ПРЗ за м. Кв. Филиповци, УПИ ІІ219 – „За жил. стр.“, в кв. 56 и УПИ VII-171 – „За
жил. стр.“, в кв. 55 за ПИ с идентификатори
68134.4397.171 и ПИ 68134.4397.219 и ПУР за улица
от о.т. 18м до о.т. 18о е приключило.
Проектът е разгледан и приет с решение на
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-85/13.11.2018 г., т. 7,
с предложение да се издаде административен
акт за одобряването му.
С л у жебно е ус та новено, че с ъс За повед
№ РА50-246 от 20.03.2018 г. на главния архитект
на СО е одобрен ПУП – ПРЗ за кв. 55а, УПИ
I, УПИ II и УПИ III.
Във връзка с горното проектът е разгледан
отново от ОЕСУТ съгласно протокол № ЕСГ-8/29.01.2019 г., т. 6 – допълнителна, като е
коригирано решението на ОЕСУТ по т. 7 от
протокол № ЕС-Г-85/13.11.2018 г., като е направено служебно предложение преди издаване на
административен акт за одобряването на проекта
за ПУП – ПРЗ и ПУР същият да се коригира,
като се съобрази с влезлия в сила ПУП относно
номера на квартала и номера на УПИ.
Със заявление вх. № САГ17-ГР0О-1725-[9]/
21.03.2019 г. са внесени коригирани проекти в
изпълнение на решението на ОЕСУТ.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, а именно от Галя
Георгиева и Драга Петрова – собственици на
поземлени имоти с идентификатори 68134.4397.171
и 68134.4397.219 – предмет на плана, което се
установява от приложените документи за собственост и скици.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Действащият ЗРКП на м. Кв. Филиповци,
район „Люлин“, е одобрен със Заповед № РД50-09-164 от 16.04.1984 г. на главния архитект на
София. С Решение № 192 на СОС по протокол
№ 38 от 11.04.2013 г. е одобрен ПРЗ за кв. 55 и
улична регулация от о.т. 18 до о.т. 18м, а със
Заповед № РА50-246 от 20.03.2018 г. на главния
архитект на СО е одобрен ПРЗ за кв. 55а за
УПИ I, УПИ II и УПИ III.
С проекта за ПУП – ПР се урегулират поземлени имоти с идентификатори 68134.4397.171
и 68134.4397.219, като се създават нови УПИ
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VII-171 – „За жил. стр.“, в кв. 55 по имотните граници на ПИ 68134.4397.171 и нов УПИ
V-219 – „За жил. стр.“, в кв. 55а по имотните
граници на ПИ 68134.4397.219 извън частите,
попадащи в новосъздадената улица.
За горното е налице основание по чл. 110,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 17, ал. 1 от ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните УПИ VII-171 и УПИ V-219, с оглед спазването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ, се осигурява
чрез изменение на уличната регулация чрез
продължаване на контактната улица от о.т. 18м
до нова о.т. 18о.
За горното е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ и чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ относно изменението
на уличната регулация.
С проекта за ПУП – ПЗ в новообразувания
УПИ V-219 – „Зa жил. стр.“, кв. 55а се предвижда
изграждане на нова 3-етажна жилищна сграда,
разположена свободно като начин на застрояване
и указана като ниско застрояване – с височина
до 10 м, като характер на застрояване.
В новообразувания УПИ УПИ-171 – „За жил.
стр.“, кв. 55, се предвижда изграждането на две
3-етажни сгради, разположени свободно като
начин на застрояване и указани като ниско застрояване – с височина до 10 м, като характер
на застрояване.
Конкретното предназначение на новообразуваните УПИ е „за жил. стр.“, което отговаря
на ОУП на СО (одобрен с Решение № 960 от
16.12.2009 г. на Министерския съвет) и на устройствена категория по т. 4 „жилищна зона
с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(„Жм“) от приложението към чл. 3, ал. 2 от
ЗУЗСО.
Показателите в матрицата върху графичната
част на плана отговарят на нормативите по
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
Заст рояването се одобрява при спазване
изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1 и
5, чл. 32, ал. 1 и чл. 33 от ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към
вътрешнорегулационни граници, съседни имоти
и сгради, включително през улица.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Решението е целесъобразно и икономично
осъществимо, което съответства на нормата на
чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет на основание чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 от ЗОС, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на част от недвижими имоти,
собственост на физически лица, за изграждане
на улица, публична общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, § 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и
2, чл. 31, ал. 1 и 5, чл. 32, ал. 1, чл. 33, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 14, ал. 3, т. 1
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и ал. 4 от ЗУТ, устройствена категория по т. 4
(Жм) от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО
и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-85/13.11.2018 г.,
т. 7, и № ЕС-Г-8/29.01.2019 г., т. 6 допълнителна,
Столичният общински съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за план за регулация на м. Кв. Филиповци, създаване на нов УПИ V-219 – „За жил.
стр.“, в нов кв. 55а по имотните граници на ПИ
с идентификатор 68134.4397.219; заличаване на
кв. 56 и създаване на нов УПИ VII-171 – „За
жил. стр.“, в кв. 55 по имотните граници на
ПИ с идентификатор 68134.4397.171, по сините и
червените линии, цифри и текст с корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. Проект за изменение на плана за уличната
регулация на м. Кв. Филиповци, район „Люлин“,
за продължаване на улица от о.т. 18м до нова
о.т. 18о по сините и червените линии, цифри и
букви съгласно приложения проект.
3. Проект за план за застрояване на м. Кв. Филиповци, район „Люлин“, нов УПИ V-219 – „За
жил. стр.“, в кв. 55а и нов УПИ VII-171 – „За жил.
стр.“, в кв. 55, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична 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 „Люлин“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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За председател:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 356
от 13 юни 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № САГ17-ГР00-1012/12.05.2017 г. от Веселина
А нгелова и Михаил Янков чрез адв. Ирена
Димитрова – упълномощено лице, с искане за
довършване на процедура по одобряване на проект за план за регулация на УПИ I-1474, кв. 7, м.
НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, район
„Лозенец“, ПИ с идентификатор 68134.903.1474 по
КККР, и изменение на плана за улична регулация
от о.т. 14 до о.т. 14в, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, район „Лозенец“, кв. 7, нов УПИ
I-1474, ПИ с идентификатор 68134.903.1474 по
КККР, представляващ неразделна част от план
за регулация и застрояване, заедно с план-схеми
на инженерната инфраструктура за м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, район „Лозенец“.
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Към заявлението са приложени: проект за
ПУП – ПР и обяснителна записка, съдебно решение № 2175 от 5.04.2016 г. по гр. дело № 1796
по описа за 2002 г. на Софийския градски съд,
II„В“ въззивен състав, пояснителна скица към
съдебното решение, изготвена от вещо лице инж.
Ст. Кондев на 23.09.2013 г., скица вх. № РЛЦ17ГР94-973/28.03.2017 г., издадена от район „Лозенец“, пълномощни.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-1012-[1]/24.10.2017 г.
заявителите са уведомени, че е установена фактическа грешка, допусната в диспозитива на
Решение № 254 по протокол № 17, т. 16, на СОС
по отношение на УПИ I-1474, като за поправката
є са инициирани съответните административни
действия.
С Решен ие № 703 по п ро т окол № 42 о т
26.10.2017 г. на СОС за поправка на очевидна
фактическа грешка в т. 5 от диспозитива на Решение № 254 по протокол № 17 от 31.05.2012 г.
на СОС е добавен следният текст „... от проекта
за плана за регулация се изключват... т. 5.3, кв. 7,
УПИ I-1474“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-1884-[4]/21.11.2017 г.
решението е изпратено в район „Лозенец“ за съобщаването му по реда на чл. 61 от АПК.
С писмо вх. № САГ16-ГР00-1884-[5]/30.01.2018 г.
от кмета на район „Лозенец“ е удостоверено, че
е приключила процедурата по съобщаване на
Решение № 703 по протокол № 42 от 26.10.2017 г.
на СОС, като в законоустановения срок не са
постъпили жалби и възражения.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1012-[2]/
9.11.2018 г. заявителите са представили мотивирано предложение за проект за ПУП – ПР и ИПУР.
Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1012-[3]/
19.11.2018 г. заявителите са представили скица
за ПИ с идентификатор: 68134.903.1474, издадена
от СГКК – София, документи за собственост и
обяснителна записка.
С писмо изх. № САГ17-ГР00-1012-[4]/19.02.2019 г.
заявителите са уведомени, че за внесения за одобряване проект е установено несъответствие с
данните в цифровата информационна система и
за необходимостта да се приложи актуална скица
на имота, както и да представят проект за ПУП,
изработен в съответствие с чл. 115 от ЗУТ.
Със заявление за внасяне на допълнителни
документи вх. № САГ17-ГР00-1012-[5]/14.05.2019 г.
е внесен проект за изменение на плана за регулация за обособяване на УПИ I-1474 – „За
магазини, офиси, жилища и ТП“, кв. 7, м. НПЗ
„Хладилника – Витоша“ – част юг, район „Лозенец“, и изменение профила на улица от о.т. 14 до
о.т. 14в. Към заявлението са приложени: комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР, скица-проект от
6.02.2019 г. за изменение на кадастралната карта,
одобрена със Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г.
на изпълнителния директор на АГКК за ПИ с
идентификатори: 68134.903.2621 и 68134.903.1474,
пълномощно, обяснителна записка и проект за
ПУП, изработен върху одобрената кадастрална
карта за територията на район „Лозенец“.
Със заявление за внасяне на допълнителни
документи вх. № САГ17-ГР00-1012-[6]/16.05.2019 г.
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към преписката е приложена актуална скица на
ПИ с идентификатор 68134.903.1474 по КККР, издадена от СГКК – София, и комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16,
ал. 3 от ЗКИР, съвместяваща действащия план
за регулация и кадастралната карта.
Допълнително е представен прецизиран по
отношение на вида на ПУП проект за ПР на
УПИ I и ИПУР.
Служебно по преписката са приложени: Решение № 254 по протокол № 17 от 31.05.2012 г.
на Столичния общински съвет и Решение № 703
по протокол № 42 от 26.10.2017 г. на Столичния
общински съвет за поправка на ОФГ, протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-16 от 6.03.2012 г., т. 30, протокол № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г., т. 30, протокол
№ ЕС-Г-34 от 8.05.2012 г., т. 11, с които е приет
проектът за преструктуриране на производствена
зона – план за регулация и режим на застрояване
по чл. 110, ал. 4 на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част север, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, в граници: от север – бул. Н.
Йонков Вапцаров; от изток – „Зоопарк София“, м.
Борисова градина – Погребите II част, източната
граница на кв. 1 и продължението є до бул. Н.
Йонков Вапцаров; от юг – бул. Тодор Каблешков;
от запад – бул. Черни връх.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за продължаване на производството
по одобряване на проект за подробен устройствен
план – план за регулация на УПИ I-1474 – „За ЖС“,
кв. 7, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг,
район „Лозенец“, е направено от заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ,
а именно от собствениците на поземлен имот с
идентификатор 68134.903.1474, което се установява от приложените документи за собственост и
скици от СГКК – София.
Административното производство по одобряване на плана за регулация в частта на кв. 7, УПИ
I-1474, е проведено като част от производството по
одобряване на план за регулация и застрояване за
м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, попада в териториалния обхват на допускането за изработване
на проекта, за който са проведени процедурите
по съобщаване на заинтересованите лица, и е
проведено обществено обсъждане, проведени
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.
Предвид горното доказателствата и мотивите
за одобряване на Решение № 254 по протокол
№ 17 от 31.05.2012 г. на СОС, поправено с Решение № 703 по протокол № 42 от 26.10.2017 г. на
Столичния общински съвет, са неразделна част
от доказателствата и мотивите за одобряване
на настоящия проект за изменение на плана за
регулация.
Съгласно т. 5, 5.3 от решението на СОС за
поправка на ОФГ от проекта за плана за регулация се изключва УПИ I-1474, кв. 7.
След одобряване на ПУП с Решение № 254
по протокол № 17 от 31.05.2012 г. на СОС със
Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК е одобрена кадастрална
карта за територията на район „Лозенец“, която
не отразява границите на собственост върху ПИ
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68134.903.1474, поради което е изменена КК със
Заповед № 18-2758 от 14.03.2019 г. на началника
на СГКК – София.
С представянето на искане за продължаване
на административното производството от собствениците на ПИ с идентификатор 68134.903.1474 е
представено съдебно решение, по силата на което
заявителите, в качеството им на правоприемници
на Гергана Милева, се легитимират като собственици по реституция на реална част от поземлен
имот пл. № 1474, кв. 7, по плана на гр. София,
м. НПЗ „Хладилника – Витоша“, разположена в
южната част на ПИ 1474, която съгласно действащия регулационен план се индивидуализира
в две части, означени с цифри на пояснителната
скица към заключението на в.л. инж. Стефан
Кондев, която скица е приподписана от състава
на съда и е неразделна част от решението, а
именно: Реална част от ПИ 1474, кв. 7, м. НПЗ
„Хладилника – Витоша“, за която по действащия
регулационен план е образуван УПИ I-1474 с
площ от около 4390 кв. м и реална част от ПИ
1474, която съгласно действащия регулационен
план се индивидуализира като попадаща в терен
с отреждане за корекция на река и скица към
заключението на в.л. инж. Ст. Кондев, с площ
около 399 кв. м, като общата площ на имота е
4789 кв. м, представляваща сбор от двете части.
С внасяне на искане за продължаване на
п роизводст вото от собст веници те на ПИ с
идентификатор 68134.903.1474 и с представяне на
горепосоченото съдебно решение и изменение в
КК са налице всички предпоставки и основания
за одобряването на проекта за план за регулация
на УПИ I-1474 – „За ЖС“, по границите на имота
в КК, без да е необходимо представяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ.
С проекта за ПР УПИ I-1474 – „За ЖС“, кв. 7,
м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, се
отрежда за ПИ с идентификатор 68134.903.1474 по
КККР, като профилът на уличната регулационна
линия, определяща границата на УПИ I-1474 с
прилежащата улица, се привежда в съответствие
от о.т. 14 до о.т. 14в с имотната граница на поземления имот, което не променя предвижданията
по цялостния план за територията, а е в съответствие с нормата на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Л и це т о (изход) к ъм ул и ца на нов У П И
I-1474 – „За ЖС“, се осигурява по действащата
и изменена улична регулация, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Предназначението на УПИ I-1474 – „За ЖС“, се
запазва, като само технически се изписва върху
графичната част – „За ЖС“. Видно от одобрения
ПЗ и легендата към него, в УПИ I се предвижда
изграждане на жилищна сграда.
Проектът е изработен върху актуалната кадастрална карта в съответствие с изискването на
чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в „Смесена многофункционална
зона“ (Смф) съгласно т. 12 от приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
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Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 15, ал. 1,
изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ,
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО,
протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-16 от 6.03.2012 г.,
т. 30, № ЕС-Г-30 от 24.04.2012 г., т. 30, № ЕС-Г-34
от 8.05.2012 г., т. 11, Решение № 254 по протокол
№ 17 от 31.05.2012 г. на Столичния общински
съвет и Решение № 703 по протокол № 42 от
26.10.2017 г. на Столичния общински съвет Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация на УПИ I-1474 – „За
ЖС“, кв. 7, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част
юг, район „Лозенец“, и изменение на профила на
уличната регулация от о.т. 14 до о.т. 14в съгласно
приложения проект по червените, сините и кафявите линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи,
представляващ неразделна част от плана за регулация на м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част
юг, одобрен с Решение № 254 по протокол № 17
от 31.05.2012 г. на Столичния общински съвет,
поправено с Решение № 703 по протокол № 42
от 26.10.2017 г. на Столичния общински съвет.
С одобряване на настоящия проект планът за
застрояване на УПИ I-1474, кв. 7, м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – част юг, одобрен с Решение № 254 по протокол № 17 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет, може да се прилага.
В информационната система на кадастралните
и регулационните планове на Столична община
да се отрази графичната част на подробния устройствен план в одобрения обхват.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 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 му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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За председател:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 56-16
от 30 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 1, чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
VII, VIII, IX и X в кв. 4А по плана на Промишлена зона „Юг-Запад“ – Бургас, ПИ с иденти-
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фикатори съответно 07079.663.700, 07079.663.673,
07079.663.674 и 07079.663.671 по КК на гр. Бургас и ПУ П – ПРЗ за ПИ с идентификатори
07079.663.65, 07079.663.69, 07079.663.74, 07079.663.678,
07079.663.679 и 07079.663.699 по КККР на гр. Бургас, част от територията на Промишлена зона
„Юг-Запад“ – Бургас, с което в описания обхват
се обособяват нови обслужващи улици, нови
квартали и УПИ, отредени за производствени,
складови и обслужващи дейности, за обекти на
техническата инфраструктура и за озеленяване в
устройствена зона 22/Смф, с предвидено в УПИ
застрояване, посочено с ограничителни линии
на застрояване с градоустройствени показатели,
както следва: Пл. застр. – до 60%, Кинт. – до 3,0,
височина – до 15 м и П Озеленяване – мин. 30%,
в съответствие с ОУП на гр. Бургас, описани в
матрица и таблица съгласно кафявите, зелените,
червените, сините и черните линии и надписи и
условните цветове върху проекта и схемите към
него, които са неразделна част от настоящото
решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съв е т – г р. Бу р г а с, п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

5305

За председател:
Д. Грудев

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1522
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 1457 от 25.04.2019 г. (ДВ, бр. 40
от 2019 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 19 100 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10447.502.189.2.13 по КККР на гр. Велико Търново,
в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор
10447.502.189 и с административен адрес ул. Н.
Габровски № 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 1, заедно с 1,7876 % идеални части
от общите части на сградата и 1,1579 % идеални
части от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189 съобразно ЗП на
самостоятелния обект“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1900 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
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следв ащ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната  
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“
– АД, клон Велико Търново, BIC код: SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сград ата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внес ат депозит в размер 5730 лв. Депозитът да
бъде внес ен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код: SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датат а на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между дог оворената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG95 SOMB 9130
3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ –
АД, клон Велико Търново, BIC код: SOMB BGSF.
Непарични платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от дост игнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издълж аване
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
счит ано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден
съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
5352
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РЕШЕНИЕ № 1523
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 1458 от 25.04.2019 г. (ДВ, бр. 40
от 2019 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 34 800 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10447.502.189.2.14 по КККР на гр. Велико Търново,
в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор
10447.502.189 и с административен адрес ул. Н.
Габровски № 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 2, заедно с 3,2541 % идеални части
от общите части на сградата и 2,1077 % идеални
части от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189 съобразно ЗП на
самостоятелния обект“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 3450 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“
– АД, клон Велико Търново, BIC код: SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 10 440 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код: SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG95 SOMB 9130
3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ –
АД, клон Велико Търново, BIC код: SOMB BGSF.
Непарични платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не по-
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малка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този
ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в
последния работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

5353

Председател:
В. Спирдонов

РЕШЕНИЕ № 1524
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 1459 от 25.04.2019 г. (ДВ, бр. 40
от 2019 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 38 100 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищен имот със
стопанско предназначение, представляващ: „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10447.502.189.2.15 по КККР на гр. Велико Търново,
в сграда № 2, построена в ПИ с идентификатор
10447.502.189 и с административен адрес ул. Н.
Габровски № 78, гр. Велико Търново, представляващ офис 3, заедно с 2,7136 % идеални части
от общите части на сградата и 1,7576 % идеални
части от правото на собственост върху ПИ с
идентификатор 10447.502.189 съобразно ЗП на
самостоятелния обект“ – собственост на Община
Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 3800 лв.
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3. Търгът ще се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“
– АД, клон Велико Търново, BIC код: SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 11 430 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код: SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код: SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават
в стая 419 в сградата на Община Велико Търново – всеки работен ден и до 17 ч. на деня,
предхождащ датата на търга, като в случай че
този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
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11. В сл у ча й на нея вя ва не на к у п у вач и
и за обявения повторен търг да се проведат
послед ва щ и поред н и т ърг ове на 2 8-и я ден
след обявената дата за съответния повторен
търг при условията на настоящото решение,
като в случай че така определеният ден съвпада
с неработен ден, търгът се провежда в първия
следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов

5354

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 274
от 25 юни 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“ одобрява проекта за
изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от настоящата докладна, структурна
единица 420-Жм (жилищна устройствена структурна единица/зона) по кадастралната карта на
с. Войводиново, местност Баш пара, община
„Марица“, включващо поземлени имоти с идентификатори № 11845.60.5, № 11845.60.15 и част от
поземлен имот № 11845.60.11 и № 11845.60.18 по
кадастралната карта на с. Войводиново, местност
Баш пара, община „Марица“, област Пловдив,
съгласно приложения проект с площ и регистър
на координати на граничните точки по приложената ситуация.
Председател:
Г. Трендафилова
5336
РЕШЕНИЕ № 284
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява
представения ПУП – парцеларен план за елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии, за „Пътна връзка
за ПИ 11845.12.32, местност Рошови тирове, в
землището на с. Войводиново, община „Марица“,
област Пловдив, в обхвата на ПИ 11845.12.47,
общинска публична собственост“.
Председател:
Г. Трендафилова
5326
РЕШЕНИЕ № 285
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява представения ПУП – парцеларен план
за обект: „Пътна връзка за ПИ 19.77 по КК на
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с. Рогош във връзка със смяна предназначението на част от общински имот с идентификатор 62858.19.198, м. Кераните, с. Рогош“, за
осъществяване на инвестиционно намерение:
„Изграждане на трасе за транспортен достъп за
изграждане на обект: Производствена, складова
и общественообслужваща дейност – склад за
промишлени стоки“.
Председател:
Г. Трендафилова
5327
РЕШЕНИЕ № 286
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява
представения ПУП – парцеларен план за обект:
„Пътна връзка за ПИ 19.10 по КК на с. Маноле
във връзка със смяна предназначението на част
от общински имот с идентификатор 47086.19.9,
м. Юрта, с. Маноле“, за осъществяване на инвестиционно намерение: „Изграждане на трасе
за транспортен достъп за изграждане на обект:
Производствено-складови дейности и общественообслужващи дейности“.
Председател:
Г. Трендафилова
5328
РЕШЕНИЕ № 293
от 25 юни 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“ одобрява проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“ в обхвата на структурни единици 307,
309, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,
329, 336, 337, 338 и 343-Смф (смесена многофункционална структурна единица) за масиви 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 по кадастралната карта на
с. Калековец; част от поземлените имоти в част
от масив 1, местност Дъбака, по кадастралната
карта на с. Скутаре, намиращи се на север от
Автомагистрала „Тракия“, включени в структурна
единица 503-Тп (далекоперспективна структурна единица) по действащия ОУП на община
„Марица“, част от структурна единица 319-Смф
в обхвата на част от масив 4 по кадастралната
карта на с. Войводиново, като в горепосочения
обхват се създава нова устройствена структура/
зона Пп – предимно производствена структура/
зона с номер 651-Пп с устройствени показатели
Пз<80%, Кинт. – 2,5, Поз.>20, и се определят
границите на селищно образувание с местно
значение в землищата на с. Калековец, с. Скутаре и с. Войводиново, община „Марица“, област
Пловдив, с наименование: „Високотехнологичен
парк – Пловдив“.
Председател:
Г. Трендафилова
5337
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900. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 28.06.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
18 889 408
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
3 147 725
Инвестиции в ценни книжа
27 217 323
Всичко активи:
49 254 456
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
17 361 567
Задължения към банки
12 865 190
Задължения към правителството
и бюджетни организации
10 812 827
Задължения към други депозанти
2 296 928
Депозит на управление „Банково“
5 917 944
Всичко пасиви:
49 254 456
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 28.06.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
41 165
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 014 159
Дълготрайни материални и
нематериални активи
123 812
Други активи
20 292
Депозит в управление „Емисионно“ 5 917 944
Всичко активи:
8 117 372
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 369 418
Други пасиви
175 026
Всичко задължения:
3 544 444
Основен капитал
20 000
Резерви
4 621 310
Неразпределена печалба
-68 382
Всичко собствен капитал:
4 572 928
Всичко пасиви:
8 117 372
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
5307
18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-62 от 1.07.2019 г. за обект: АМ Струма
ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ – Интелигентни транспортни системи от км 370+400 до
км 373+100, при условията на чл. 60 от АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
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вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5364
44. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-63 от 2.07.2019 г. за обект: Изграждане на
стационарни контролни единици на електронна
система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато
разстояние за превозни средства с обща технически
допустима максимална маса над 3,5 т (ТОЛ) и на
база време за леки автомобили с обща технически
допустима максимална маса до 3,5 т (електронна
винетка) с 8 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на републиканските пътища,
държавна собственост, при условията на чл. 60
от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5363
82. – 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
№ С190022-091-0000384/28.05.2019 г. възлага на
„Минстрой холдинг“ – АД, ЕИК 831493848, адрес
за кореспонденция: София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 57, следните недвижими имоти: 1. битова
сграда, представляваща едноетажна, сглобяема,
скелетна и рамова стоманобетонна конструкция,
РЗП 420 кв. м; 2. сграда, представляваща КПП
с едноетажна, монолитна, стоманобетонна конструкция и с площ 25 кв. м; 3. административна
сграда, състояща се от три корпуса: първият
корпус се състои от един салон, представляващ
заседателна зала, вторият корпус е едноетажен и
се състои от барче с тоалетна и фоайе, третият
корпус е с три етажа с изградени общо 23 стаи
и 6 тоалетни; цялата сграда е с монолитна стоманобетонна конструкция и с РЗП 1164 кв. м; 4.
сграда, представляваща подобект пречиствателна станция към обект „База за възстановяване
на резервни части“ ведно с изграденото към
сградата съоръжение, представляващо бетонов
филтър; сградата се състои от един надземен
и един подземен етаж и е със стоманобетонна
конструкция, РЗП 30 кв. м; 5. столова с кухня,
представляваща едноетажна, сглобяема стоманобетонна конструкция с РЗП 468 кв. м. Сградите
са разположени върху имот, представляващ терен
извън регулация, намиращ се в област Велико
Търново, община Павликени, гр. Бяла черква,
ул. Росица № 1, с граници: юг – птичарник и стара
кариера, запад – мелнична вода, север – мера, и
изток – р. Росица и мера.
5344
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99. – Академията на МВР обявява конкурс за приемане на задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г. в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет
(приложение № 4 по т. 4), както следва:
№ по
ред

Шифър

Професионално направление, докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“, задочна форма на обучение

Факултет „Полиция“
1.

3.2

Психология (Психология на дейността)

1

2.

3.6

Право (Административно право и административен процес)

1

3.

3.6

Право (Наказателно право)

1

4.

3.6

Право (Наказателен процес)

1

5.

3.6

Право (Криминалистика)

1

6.

3.6

Право (Криминология)

1

7.

9.1

Национална сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство)

1

Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“
1.

5.7

Архитектура, строителство и геодезия (Техника на безопасността на труда и противопожарната техника)

1

2.

5.7

Архитектура, строителство и геодезия (Защита на населението и
народното стопанство в критични ситуации)

1

В срок 2 месеца след обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи до ректора на Академията на МВР: 1.
заявление по образец, в което се посочва професионалното направление и докторската програма,
за която кандидатстват; 2. автобиография; 3.
диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи техните интереси
и постижения в съответната научна област; 5.
документ за платена такса за кандидатстване в
размер 30 лв. за първи и 30 лв. за всеки следващ
изпит. Таксата се заплаща по банков път чрез
всяка търговска банка по сметката на Академията
на МВР: IBAN: BG72UBBS80023106073404, BIC:
UBBSBGSF; титуляр: Академия на МВР, телефон
за справки – 02/9829222.
5351
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Ветеринарномедицински факултет за академична длъжност професор
по научна специалност „Зоохигиена и организация
на ветеринарното обслужване“, професионално
направление 6.4. Ветеринарна медицина, област
на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за нуждите на катедра „Общо
животновъдство“ – един; за академична длъжност
доцент по научна специалност „Ветеринарна
микробиология“, професионално направление 6.4.
Ветеринарна медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина за
нуждите на катедра „Ветеринарна микробиология,
инфекциозни и паразитни болести“ – един; двата
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: ВМФ – тел. 042/699506.
5342
132. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 3. Соци-

ални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(Здравен мениджмънт)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив,
бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360.
5313
40. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН,
София, обявява конкурс за академичната длъжност професор по научна специалност 01.06.17
„Физиология на животните и човека“, професионално направление 4.3. Биологически науки,
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в деловодството на института:
1113 София, бул. Цариградско шосе № 73, тел.:
02/8722164; 02/8720018.
5274
411. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
научна специалност „Технология на композитните
материали“ за нуждите на научно структурно
звено „Механика на флуидите“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по механика, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс
02/870 74 98.
5345
411а. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
научна специалност „Технология на композитните
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материали“ за нуждите на научно структурно
звено „Механика на флуидите“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по механика, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс
02/870 74 98.
5346
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване, план-схеми на част водоснабдяване
и канализация и част електроснабдяване за квартали 58, 59 и прилежащите улици, м. С. Герман,
район ,,Панчарево“. Проектът е изложен в район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез район „Панчарево“.
5373
9. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за новосъздадени УПИ ІІІ-799, 800,
801, 802, 994, 804, 993 – за жс от кв. 53а (нов), и
УПИ VІІ-4175 – за жс от кв. 48а (нов), и изменение
на плана за улична регулация между квартали
48а и 53а, м. В.з. Симеоново – север, заедно с
план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура. Проектът е изложен
в район „Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Витоша“.
5289
812. – Община гр. Вълчи дол, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Подробен устройствен план – парцеларен
план за изграждане на кабелно и водопроводно трасе извън урбанизираната територия на
с. Войводино за захранване на ново водовземно
съоръжение „ТК-3 Вълчи дол“, разположено в
ПИ № 11836.20.38 по КК на с. Войводино, от
съществуващ компрометиран сондаж ПЕС-2,
намиращ се в ПИ № 11836.21.33 по КК на с. Войводино“. Кабелната линия е с начална точка,
същ. табло РТ, захранено с ел. енергия от ПС
„Вълчи дол-1“, преминава през ПИ с идентификатор № 11836.21.32 и достига крайната си точка,
попадаща в ПИ с идентификатор № 11836.20.38.
Водопроводът е с начална точка от сондаж
ПЕС-2, намиращ се в ПИ 11836.21.33 по КК на
с. Войводино, преминава през ПИ с идентификатор № 11836.21.32 и достига крайната си точка,
попадаща в ПИ с идентификатор № 11836.20.38.
Проектът е изложен в сградата на Община Вълчи дол, стая № 203. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5276
146. – Община гр. Елхово, област Ямбол,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
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ПУП – парцеларен план за „Разширяване на
Интегрираната система за гранично наблюдение
на българо-турската граница – изграждане на
сензорни линии за наблюдение“ в землището на
с. Г. Дервент и с. Лесово, община Елхово, област
Ямбол. Проектът за ПУП – ПП (парцеларен
план), засягащ имоти в землището на с. Г. Дервент и с. Лесово, община Елхово, област Ямбол,
е изложен в отдел „ТСУС“ на Община Елхово.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация – Елхово.
5306
1. – Община Исперих на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 712
по протокол № 64 от заседание на Общинския
съвет – гр. Исперих, проведено на 24.06.2019 г.,
е одобрен проект на ПУП – ПП (парцеларен
п ла н) за изг ра ж да не на ел. за х ра н ва не на
ПИ № 15953.65.597 по п лана на С т опанск и
двор – с. Голям Поровец, община Исперих, област Разград. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез общината до
Административния съд – Разград.
5329
2. – Община Исперих на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 711 по
протокол № 64 от заседание на Общинския съвет – гр. Исперих, проведено на 24.06.2019 г., е
одобрен проект на ПУП – ПП (парцеларен план)
за изграждане на тръбопровод на течни торови
маси от ПИ № 000089, ЕК АТТЕ 32874, м. Юсек
Юстю – землище гр. Исперих, до ПИ № 032076,
ЕКАТТЕ 87285, м. Тушанлъка – землище с. Яким
Груево, община Исперих, област Разград. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Разград.
5330
76. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) на разпределителен газопровод в
извън урбанизираната територия за захранване
на с. Сипей и ПУП – план-схема за газоразпределителна мрежа на с. Сипей, община Кърджали.
Проектът е изложен за разглеждане в стая 214,
дирекция „АСУТ“ при Община Кърджали. 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
представения проект, отправени до дирекция
„АСУТ“ на общината.
5312
6. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Разширяване на
Интегрираната система за гранично наблюдение
на българо-турската граница – изграждане на
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сензорни линии за наблюдение“, за землищата
на гр. Малко Търново, с. Евренозово, с. Звездец,
с. Бръшлян и с. Близнак. Проектът се намира в
сградата на Община Малко Търново, гр. Малко
Търново, ул. Малкотърновска комуна № 3, стая
№ 6, и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица. 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 до общинската
администрация – Малко Търново.
5333
61. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект за „ПУП – ПР – план за
улична регулация и регулация за всички засегнати имоти, контактуващи с проектната улица
пътна връзка между първокласен път I-9 (E87)
Бургас – Варна и път Равда – Несебър (ул. Несебър) в землището на с. Равда, м. Хендек тарла,
минаващо по землищната граница между ЕКАТТЕ
61056, землище на с. Равда от запад, и ЕКАТТЕ
51500, землище на гр. Несебър от изток, с цел
промяна предназначението на полските пътища и отнетите площи от земеделските имоти в
обхвата на разработката. За всеки от имотите е
отреден УПИ, като с разработката по чл. 16 от
ЗУТ в максимална степен се запазват вътрешните имотни граници на засегнатите имоти.
Предвидената пътна връзка ще даде възможност
за ситуиране на ново кръстовище на вливане и
отливане от първокласен път І-9 Варна – Бургас
по землищната граница Несебър – Равда и ще
обслужва едновременно местностите Кокалу,
Хендек тарла и Акротирия. Улицата от о.т. 1006
до о.т. 1019 е с ширина на платното 7 м и източен
и западен тротоар с ширина по 1,50 м. Преди
кръстовището с път І-9 участъкът между о.т. 1019
и о.т. 1021 е с ширина на платното 10,50 м. Улицата се явява главен транспортен разпределител в
посока север – юг за зоната и оста и е прекарана
по землищната граница между землищата на
гр. Несебър и с. Равда. Проектът за ПУП – ПР е
изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10 ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
5335
64. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изработен проект за ПУП – план за регулация
за кадастрални райони 51500.77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, м. Кокалу, землище гр. Несебър.
Проектът обхваща територията между първокласен път I-9 Бургас – Варна на север, военно
поделение, кадастрални райони 51500.76, 51500.87,
м. Кокалу на изток, четвъртокласен път гр. Несебър – с. Равда (ул. Несебър) на юг и на запад
границата между землищата на гр. Несебър и
с. Равда, която е предвидена за урегулиране
на имотите и отреждането им за жилищно и
курортно строителство. С така предвидената
улична мрежа в територията се образуват 11
нови квартала – кв. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 и 22. Всички новоурегулирани поземлени
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имоти – частна собственост, се отреждат „За
жилищно-курортно строителство и обслужващи
функции“. Предвиждат се урегулирани поземлени
имоти с отреждане за трафопостове и за търговия
и техническа инфраструктура, които ще станат
собственост на Община Несебър. За всеки от
имотите е отреден УПИ, като с разработката по
чл. 16 от ЗУТ в максимална степен се запазват
вътрешните имотни граници и се осигуряват
трасета с необходимите габарити за изграждане на улици и паркинги в посока север – юг и
изток – запад в разглежданата територия, съоб
разявайки се с предварителните проучвания и
действащите планове за регулация на с. Равда и
м. Кокалу, южно от четвъртокласния път гр. Несебър – с. Равда (ул. Несебър), изграденото трасе
на път I-9, както и вече извършени строителни
работи. Настоящият проект предлага ситуиране
на ново кръстовище на вливане и отливане от
първокласен път І-9 Варна – Бургас по землищната граница Несебър – Равда, което ще разтовари
уличната мрежа на гр. Несебър и с. Равда от
паразитно транзитно движение и ще обслужва
едновременно зона Кокалу, зона Хендек тарла и
курортна зона Акротирия. Улицата от о.т. 1006 до
о.т. 1019 е с габарит 7 м платно и източен тротоар
с ширина 1,50 м. Преди кръстовището с път І-9
(о.т. 1019 и о.т. 1021) е с ширина на платното 10,50
м. Тя се явява главен транспортен разпределител
в посока север – юг за зоната и оста и е прекарана по землищната граница между землищата на
гр. Несебър и с. Равда. Проектът за ПУП – ПР е
изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
5334
1. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – парцеларен план за обект:
„Външен довеждащ водопровод от събирателна
стая „Сахране“ до черпателен водоем V=2000
м 3 на ЦПС – гр. Казанлък“, землище с. Долно
Сахране, община Павел баня, област Стара
Загора. Трасето на водопровода преминава преобладаващо през земеделски територии, полски
и местни пътища. Изключение правят няколко
участъка, които преминават през урбанизирани
територии, територии с водни площи и територии,
отредени за транспорт. Обхватът на сервитута
преминава през шест землища на територията
на област Стара Загора. Засегнатите имоти са
286 бр. с обща засегната площ 34,918 дка, като
от тях попадат във: землище с. Долно Сахране,
община Павел баня – 33 бр.; землище с. Голямо
Дряново, община Казанлък – 55 бр.; землище
с. Дунавци, община Казанлък – 73 бр.; землище
с. Копринка, община Казанлък – 90 бр.; землище
с. Хаджидимитрово, община Казанлък – 6 бр.;
землище гр. Казанлък, община Казанлък – 32 бр.
От тях 64 бр. имота са общинска публична собственост, 30 бр. – общинска частна собственост,
181 бр. – частна собственост, 5 бр. принадлежат
на обществени организации и 1 бр. имот – съсобственост. Проектът се намира в Община Павел
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баня, ул. Освобождение № 15, ет. 2, стая № 9, и
може да се разгледа 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 на обявлението в „Държавен вестник“.
5303
8. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за П У П – парцеларен план за техническата
инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване на базова станция
в имот с идентификатор 63427.158.1928 в местност
Камусчията, землище на гр. Русе, през имоти с
идентификатори 63427.157.1435 – частна собственост, и 63427.157.2360 – общинска 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.
5304
2. – Община гр. Созопол (ЕКНМ 67800), област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план на елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект: „Трасе
на главен водопровод от напорен водоем (НВ)
„Черноморец“ в ПИ с идентификатор 81178.36.403
по КК на гр. Черноморец до разпределителна
мрежа на гр. Черноморец“, с трасе и сервитут в
обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 81178.32.388, 81178.32.427, 81178.32.434,
81178.32.459, 81178.32.460 и 81178.35.171 по КК
на гр. Черноморец, 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“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Созопол.
5331
2. – Община Червен бряг на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за линейните обекти на
техническата инфраструктура – план-схеми за
електропровод и водопровод за захранване на
поземлени имоти с идентификатори 80501.922.44
и 80501.922.46, засягащи общински пътища – ПИ
с идентификатор 80501.922.316 и ПИ с идентификатор 80501.922.313 в землището на гр. Червен
бряг, местността Ежков връх, община Червен
бряг, област Плевен. Изработените устройствени планове са на разположение в стая 204 в
Община Червен бряг, дирекция „Строителство,
архитектура, общинска собственост и стопански
дейности“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Червен бряг.
5277
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Административият съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър ауто“ – ЕООД, ЕИК
201327590, по реда на чл. 185 от АПК с искане
за отмяна на разпоредбите на чл. 55 – в частта
относно въведено изискване за притежаване на
разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейностите по
„събиране“ на ИУМПС, и чл. 71, ал. 1, т. 5 – в
частта относно дейностите по „събиране“ като
изпълнително деяние на административно нарушение – и двете разпоредби от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Стражица, за което е образувано адм.
д. № 314/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 27.09.2019 г. от 9,30 ч.
5280
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор в ОП – Велико Търново,
по реда на чл. 185 от АПК с искане за отмяна
на Наредбата за у правление, разпореж дане,
стопанисване и опазване на горските територии
на община Стражица, като в условията на евентуалност се поддържа и искане за отмяна на
разпоредбите на чл. 47, ал. 2 – в частта относно
липсата на разграничение, досежно възмездност при ползването на дървесина и недървесни
горски продукти, и на чл. 90, ал. 4 – относно
предвидена необжалваемост на НП, издадени на
основание наредбата, за което е образувано адм.
д. № 364/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 27.09.2019 г. от 9,30 ч.
5281
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
от прокурор при Районната прокуратура – Горна
Оряховица, против чл. 28, ал. 2 в частта относно „български“, чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 1, 2, 4,
5, 6 и 8, чл. 30, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1, 3 и 6 от
Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
с Решение № 979 от 25.04.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица. Образувано е адм.
д. № 372/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 27.09.2019 г. от 9,30 ч.
5319
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и чл. 157 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест от прокурор в Окръжната прокуратура – гр. Добрич, с искане за отмяна на Наредбата
за управлението на отпадъците на територията
на община Каварна, приета с Решение № 76 по
протокол № 14 от 24.06.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Каварна, в частта на чл. 26, ал. 3,
т. 1 – 5, ал. 4, 5, 6 и 7, чл. 86, ал. 8 в частта относно
„…събиране, транспортиране …“, чл. 116, ал. 1 в
санкционната му част и по отношение т. 7 и 8,
ал. 3 в санкционната є част, ал. 4, чл. 117, ал. 1
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в санкционната є част и по отношение на т. 3
и 4, ал. 2 в санкционната є част, ал. 3, чл. 118 в
санкционната му част, чл. 119, ал. 2, предл. първо
и ал. 3, предл. първо от наредбата, по който протест е образувано адм.д. № 389/2019 г. по описа
на Aдминистративния съд – Добрич, насрочено
за 17.09.2019 г. от 13,15 ч.
5282
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна
на Наредбата за рекламно-информационните
елементи на територията на община Каварна,
приета с Решение № 92.8.4.2004 по протокол № 8
от 6.04.2004 г. на Общинския съвет – гр. Каварна, в частта на чл. 8, ал. 2, т. 8 от наредбата, по
който протест е образувано адм. д. № 406/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.09.2019 г. от 13,15 ч.
5283
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 292/2019 г.
по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Монтана, срещу чл. 27, ал. 2, 3, 4, 5 и
6, чл. 39, ал. 1 в частта относно „....събиране“,
чл. 40, ал. 1 в частта относно „....събиране“, чл. 76,
ал. 20 и чл. 86, ал. 2 в частта „....или са били в
състояние да предотвратят нарушението, но не
са го сторили...“ от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Берковица, приета с Решение № 1231 от протокол № 50
от 21.11.2014 г. на Общинския съвет – гр. Берковица. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Окръжната
прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Берковица, чрез председателя, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 292/2019 г. е насрочено за 13.09.2019 г. от 10 ч.
5359
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 188 от Административно
процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Пловдив,
на чл. 87, ал. 1, чл. 90, предл. 2 и чл. 95 от Наредбата за управление на отпадъците на територията
на община Пловдив, по което е образувано адм.
д. № 1795/2019 г. по описа на Административния съд – Пловдив, насрочено за 30.09.2019 г. от
9 ч., със страни: оспорващ – Окръжната прокуратура – Пловдив; ответник – Общинският
съвет – гр. Пловдив.
5284
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Разград, срещу разпоредбите на чл. 17,
ал. 3 и 5, чл. 51, ал. 1 в частта относно думата „…
събиране…“ и ал. 2, чл. 54, ал. 5 в частта относно
думите „…събиране, транспортиране…“, чл. 56,
ал. 1 в частта относно думата „….събиране…“,
чл. 66 и чл. 67, ал. 2 от Наредба № 3 за управление
на отпадъците на територията на община Завет,
приета с Решение № 166 по протокол № 24 от
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30.09.2013 г. на Общинския съвет – гр. Завет, по
който е образувано адм.д. № 163/2019 г. по описа
на Административния съд – Разград, насрочено
за 24.09.2019 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
5285
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор от Окръжната
прокуратура – Разград, против разпоредбите на
чл. 27, ал. 1, т. 24 в частта „… събиране…, транспортиране…“, чл. 30, ал. 2, 3, 4, 5 и 6, чл. 74, ал. 8
в частта „… събиране, транспортиране…“; чл. 175,
чл. 176, ал. 3 и 4, чл. 177, ал. 2 от Наредба № 6
за управление на отпадъците на територията на
община Кубрат, приета с решение на Общинския
съвет – гр. Кубрат, по който е образувано адм.
д. № 167/2019 г. по описа на Административния
съд – Разград, насрочено за 17.09.2019 г. от 11 ч.
Всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
5320
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в Административния съд – Сливен, е образувано адм.д.
№ 246/2019 г. по описа на съда, което е насрочено
за разглеждане за 25.09.2019 г. от 14 ч., с предмет
на оспорване Решение № 1568 от 30.05.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Сливен, с което се приема
Правилник за условията и реда за предоставяне на
финансова помощ за новородено или осиновено
дете на територията на община Сливен.
5360
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 893/2019 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.10.2019 г. от 10 ч. и по
което предмет на оспорване са разпоредбите на
чл. 2, ал. 1 в частта относно „... и Разрешение за
разкопаване, издадено от община Правец“, чл. 2,
ал. 2, чл. 4, 6, чл. 7, ал. 1 и 3, чл. 9, 18, 19, 19а и
чл. 20, ал. 1 от Наредба № 8 за реда и условията
при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Правец, приета
с Решение № 215 от 27.09.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Правец.
5321
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който се
оспорва разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от Наредба
№ 31 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Казанлък, по което
е образувано адм. д. № 434/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 26.09.2019 г. от 11,30 ч.
5286

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от Маринела Динева Йорданова от гр. Търговище против Заповед № З-01-148
от 14.03.2019 г. на кмета на община Търговище.
По жалбата е образувано адм. д. № 71/2019 г. по
описа на Административния съд – Търговище, със
страни: Маринела Динева Йорданова от гр. Търговище и кметът на община Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.09.2019 г. от 10,30 ч.
5361
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест срещу чл. 31, ал. 2 и чл. 36 от Наредбата
за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на
движението на територията на община Хасково,
по който е образувано адм. дело № 697/2019 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 25.09.2019 г. от 10,30 ч.
5310
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 15,
ал. 2 от Наредба № 3 за определяне размера на
местните данъци на територията на община
Велики Преслав, приета с Решение № 28/5 от
25.01.2008 г. на Общинския съвет – гр. Велики
Преслав. Въз основа на протеста е образувано адм.
дело № 322/2019 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 17.09.2019 г. от 9 ч.
5293
Административният съд – Шумен, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ (изм., ДВ, бр. 87 от
2010 г.) съобщава, че по жалба срещу Решение
№ 76 по протокол № 5 от 24.08.2018 г., прието
от Общинския съвет – с. Хитрино, е образувано
адм.д. № 143/2019 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.09.2019 г. от 9,30 ч. С оспорваното Решение
№ 76 по протокол № 5 от 24.08.2018 г. на основание чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2,
т. 4 от ЗУТ е одобрен ПУП – ПР за корекция
на действащия план за регулация – с. Хитрино,
одобрен със Заповед № РД-25-499 от 30.05.1984 г.
и променен с Решение № 60 от 7.08.2009 г. на
Общинския съвет – с. Хитрино, на УПИ I – жп
район в квартал 40, засягащ части от имоти,
общинска собственост, а именно: южната част
от УПИ III – озеленяване в кв. 1а (337,25 кв. м);
южната част от УПИ II-(487) – озеленяване кв. 16
(119,20 кв. м); северната част на УПИ I-(483) – озеленяване (291,95 кв. м), и на УПИ II-(320, 483) – за
автостанция (256,55 кв. м) в кв. 48; целият УПИ
IV-ООД (1075 кв. м), който става УПИ IV – жп
район в кв. 17, улична регулация на юг между
осови точки 137 и 138 (63,82 кв. м); улична регулация на юг между о.т. 25А и 25Б (97,08 кв. м);
южната част от УПИ III – озеленяване, в квартал
13 (516,38 кв. м), съгласно приложения проект
към докладната записка. Засегнатите участъци
стават публична държавна собственост. Заинтересуваните лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от деня
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на обнародването на настоящото съобщение
в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.
5311
Административният съд – Шумен, на основание чл. 137, ал. 4 от АПК съобщава на Герчо
Тодоров Тончев от Варна, с последен известен
адрес Варна, ул. Адмирал Грейг № 3, че следва
да се яви в деловодството на съда, за да получи призовка за съдебно заседание по К АНД
№ 97/2019 г. по описа на ШАдмС. В случай че
не се яви в указания срок, делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК. Въз основа
на предложение за възобновяване от РП – Нови
пазар, е образувано КАНД № 97/2019 г. по описа
на Административния съд – Шумен, насрочено
за 24.09.2019 г. от 9 ч.
5371
Бургаският окръжен съд, първо гражданско и
търговско отделение, на основание чл. 48 от ГПК
призовава Анна Каролина Чихош, без регистриран
постоянен адрес и настоящ адрес в Република
България, в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на съда, първо гражданско и търговско отделение,
на адрес – Бургас, ул. Александровска № 101,
ет. 1, Съдебна палата, за получаване на препис
от искова молба, подадена от Жан-Люк Марк
Ламуш, с която е предявен иск с правно основание чл. 22, ал. 1 от СК във връзка с чл. 92 от
ЗС, с който се иска да се признае за установено
по отношение на ответницата Анна Каролина
Чихош, че следните имоти в с. Росен, община
Созопол, а именно: поземлен имот с идентификатор 63029.127.82 по КККР на с. Росен, с адрес
м. Кривия цер, с площ 5125 кв. м; поземлен
имот с идентификатор 63029.127.120 по КККР
на с. Росен, с адрес м. Кривия цер, с площ 5125
кв. м; поземлен имот с идентификатор 63029.127.83
по КККР на с. Росен, с адрес м. Кривия цер, с
площ 5124 кв. м; поземлен имот с идентификатор
63029.127.121 по КККР на с. Росен, с адрес м.
Кривия цер, с площ 4973 кв. м и сграда с идентификатор 63029.127.82.1 по КККР, разположена
в поземлен имот с идентификатор 63029.127.82,
са лична собственост на ищеца Жан-Люк Марк
Ламуш. По посочената искова молба е образувано
производството по гр.д. № 913/2018 г. по описа
на ОС – Бургас, по което Анна Каролина Чихош
е ответница. В случай че ответницата не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще є назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5322
Варненският районен съд, ХХ състав, призовава Чеслава Тереза Дичева, родена на 20.07.1952 г.
в Република Полша, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (чл. 48, ал. 1
ГПК) да се яви в деловодството на съда за получаване на преписи от исковата молба, подадена
от Диян Пенчев Дичев по гр.д. № 2678/2019 г. по
описа на ВРС, ХХ състав. Указва на ответницата
Чеслава Тереза Дичева, родена на 20.07.1952 г. в
Република Полша, в случай че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ не
се яви в деловодството на съда за получаване на
преписи от исковата молба и приложенията, ще є
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бъде назначен особен представител на разноски
на ищеца. Указва на ответницата Чеслава Тереза
Дичева, че съгласно чл. 40 ГПК страната, в която живее или замине за повече от един месец в
чужбина, е длъжна да посочи лице в седалището
на съда, на което да се връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма пълномощник по делото
в Република България. Същото задължение имат
и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. Когато лицата по чл. 40,
ал. 1 ГПК не посочат съдебен адресат, всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени. Съгласно чл. 41 ГПК страната, която
отсъства повече от един месец от адреса, който
е съобщила по делото или на който веднъж є е
връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда
за новия си адрес; същото задължение имат и
законният представител, попечителят и пълномощникът на страната, а според чл. 41, ал. 2 ГПК
при неизпълнение на задължението по чл. 41,
ал. 1 ГПК всички съобщения се прилагат към
делото и се смятат за връчени.
5294
Разложкият районен съд уведомява Хакан
Йуртери, ЕГН 781022……, с последен известен
адрес Република Турция, гр. Муджур, област
Кършехир, кв. Буюкйенидже № 3/212, ответник
по гр.д. № 324/2019 г. по описа на Районния
съд – Разлог, че срещу него е предявен иск с
правно основание чл. 127а, ал. 2 и 4 СК. Указва
на ответника Хакан Йуртери, ЕГН 781022……, с
известен адрес Република Турция, гр. Муджур,
област Кършехир, кв. Буюкйенидже № 3/212, че
може в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да получи книжата по делото в канцеларията на Районния съд – Разлог,
стая № 4, както и да посочи адрес в страната,
на който да бъде призован по делото.
5323
Свищовският районен съд уведомява Имад
Ибрахим Заки Буста, роден на 6.10.1978 г. в Кайро,
гражданин на Египет, сега с неизвестен адрес
и без регистриран постоянен и настоящ адрес
в Република България, че е ответник по гр.д.
№ 497/2019 г. на основание чл. 49, ал. 1 от Семейния кодекс, заведено от Боряна Тодорова Иванова
от с. Караманово, община Ценово, ул. Ропотамо
№ 16, като му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в деловодството на СвРС за връчване на
книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК с
назначаване на особен представител.
5362
Софийският районен съд съобщава на Фарид
Бенгедудж, роден на 30.03.1976 г., без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България
и с неизвестен адрес в чужбина, че има качеството
на ответник по гр. д. № 8605/2019 г. по описа на
СРС, ІІІ ГО, 80-и състав, образувано по предявен
от Мона Алис Флоранс Фосколо, ЕГН 7601056971,
от София, бул. Пенчо Славейков № 5, вх. Б, ет. 3,
ап. 36, против него иск с правно основание чл. 132
от СК за лишаване на ответника от родителски
права по отношение на децата Райна Фахима Роз
Бенгедудж, ЕГН 0844196477, и Ямна Ясмина Лила
Бенгедудж, като му указва, че в двуседмичен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ гр. о., за
връчване на книжата по делото. Ответникът да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК. След изтичане на срока за
получаване на книжата от ответника делото да
се докладва своевременно за продължаване на
съдопроизводствените действия. Разпореждането
не подлежи на обжалване.
5288
Шуменският районен съд, VІІ състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 1729/2019 г. по
иск с правно основание чл. 82, ал. 2 във връзка
с чл. 7 от КМЧП, предявен от Жулида Алиева
Коч с ЕГН 8208098791, с постоянен адрес Шумен,
ул. Ген. Драгомиров № 30, вх. 2, ет. 8, ап. 43, срещу Айтач Коч, роден на 28.02.1988 г. – гражданин
на Република Турция, без адресна регистрация
в Република България, който като ответник в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, след като
се запознае с исковата молба, приложенията към
нея и определението на съда по чл. 131, ал. 1
ГПК, които се намират в деловодството на съда,
като е длъжен да посочи лице в седалището на
Шуменския районен съд, на което да се връчват
съобщенията – съдебен адресат или пълномощник по делото в Република България, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5324
Плевенск ият окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия
съд е образувано гр. д. № 328/2019 г. по предявена
на 8.05.2019 г. искова молба от КПКОНПИ – София, представлявана от председателя Пламен
Георгиев, против Мирослав Борисов Цочев, Калинка Христова Цочева и Михаела Мирославова
Стоянова, и тримата от Плевен, ул. Тунджа № 11,
вх. А, ап. 9, с искане за отнемане в полза на държавата следното имущество на обща стойност
74 363,30 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Борисов
Цочев:
сума в размер 5000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове от капитала на
„Агринекс“ – ЕООД, ЕИК 114686496;
сума в размер 4 лв., получена от продажбата
на дружествените дялове от капитала на „Панорама Мийт“ – ЕООД, ЕИК 201244059;
сума в общ размер 1939,75 евро с левова равно
стойност 3793,82 лв., представляваща погасителни
вноски по кредит, направени по спестовен влог
в евро с IBAN BG43PIRB80774604356637, открит
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Калинка Христова Цочева;
сума в размер 100 британски лири с левова
равностойност 222,89 лв., представляваща паричната равностойност на дружествените дялове
от капитала на „Булгрийн лимитид“ („Bulgreen
LTD“) GB994480276, учредено на 11.02.2010 г. и
прекратено на 29.03.2016 г.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 3 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Борисов
Цочев:
сума в общ размер 1194,11 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG16STSA93000016776049, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Боримир Мирославов
Цочев;
сума в общ размер 1071,98 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG16STSA93000016776049, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Боримир
Мирославов Цочев.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Калинка Христова
Цочева:
сума в общ размер 5010 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG44STSA93000003792580, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Калинка Христова Цочева;
сума в общ размер 5105,06 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG44STSA93000003792580, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Калинка
Христова Цочева;
сума в общ размер 1565,35 евро с левова равно
стойност 3061,56 лв., представляваща погасителни
вноски по кредит, направени от титуляря, по спестовен влог в евро с IBAN BG43PIRB80774604356637,
открит в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр Калинка Христова Цочева;
сума в общ размер 6436,08 евро с левова
равностойност 12 587,88 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит, направени от
трето лице, по спестовен влог в евро с IBAN
BG43PIRB80774604356637, открит в „Банка Пиреос
България“ – АД, с титуляр Калинка Христова
Цочева;
сума в общ размер 1100 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в лв. с IBAN BG16PRCB92301036312313, открита
в „Прокредит Банк“ – ЕАД, с титуляр Калинка
Христова Цочева;
сума в общ размер 26 000 лв., представляваща
допълнителни вноски от едноличния собственик
в капитала на „МБ Кепитал“ – ЕООД, ЕИК
200328198, с едноличен собственик на капитала
и управител Калинка Христова Цочева.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 144, чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаела
Мирославова Стоянова:
сума в размер 10 212 лв., представляваща
74 % от паричната равностойност, определена по
пазарна цена към 13.10.2016 г., на лек автомобил
„Фолксваген Поло 1,6“, рег. № ЕН4532ВМ, рама
№ WVWZZZ9NZ9Y069717, двигател № BTS104991,
дата на първа регистрация – 29.10.2008 г.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 19.11.2019 г. от 14 ч.
5341
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 308/2018 г. по предявено на
6.12.2018 г. мотивирано искане от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнема-
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не на незаконно придобитото имущество чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров срещу
Ренгинар Алиева Сали, постоянен и настоящ
адрес: област Разград, община Кубрат, с. Равно,
ул. Н. Парапунов № 10, и Динчер Мустафа Сали,
постоянен и настоящ адрес: област Разград, община Кубрат, с. Равно, ул. Н. Парапунов № 10,
за отнемане в полза на държавата имущество на
обща стойност 125 503,11 лв., формирана като
сбор от следните компоненти:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Ренгинар Алиева Сали:
– Сумата в размер 47 679,34 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
(след преобразуване) чрез системата „Western
Union“ и „Моnеу Gram“, от Ренгинар Алиева
Сали, непреобразувани в друго имущество.
– Сумата в размер 1410 лв., представляваща вноски на каса по банкова сметка с IВАN:
ВG88 SТSА 9300 0018 4280 21 ВGN   в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ренгинар Алиева Сали.
– Сумата в размер 98,82 лв., представляваща постъпил превод от трето лице по банкова
сметка с IВАN: ВG88 SТSА 9300 0018 4280 21
ВGN в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ренгинар
Алиева Сали.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ренгинар
Алиева Сали:
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даването на лек автомобил марка „ВАЗ“, модел
„2101“, pег. № РР 8386 АН, дата на първоначална
регистрация 4.06.1979 г., рама № 21013053989,
двигател № 21013708782.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ренгинар
Алиева Сали и Динчер Мустафа Сали:
– Сумата в размер 7997,23 лв., представляваща
остатък от пазарната стойност на недвижимия
имот към датата на отчуждаване на самостоятелен обект в сграда – жилище № 3, намиращо се
в Разград, община Разград, с административен
адрес: ул. Бели Лом № 14А, представляващ имот
с идентификатор № 61710.502.7193.2.3, съгласно
КККР на Разград, одобрени със Заповед № РД18-37 от 10.03.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, последно изменена по отношение на
имота със Заповед № КД-14-17-277 от 13.10.2010 г.
на началника на СГКК – Разград, което жилище
е разположено на втория етаж (първи жилищен),
в жилищна сграда етажна собственост с идентификатор № 61710.502.7193.2, построена в поземлен
имот 61710.502.7193 съгласно горецитираната
кадастрална карта, като жилищната сграда е
въведена в експлоатация на 12.11.2010 г., което
се удостоверява с Удостоверение за въвеждане
в експлоатация № 54/12.11.2010 г. на главния
архитект на община Разград. Жилището е с
обща застроена площ 57,30 кв. м при граници: на същия етаж – СОС с идентификатор
№ 61710.502.7193.2.2; отдолу – СОС с идентификатор № 61710.502.7193.2.6. Жилището се продава ведно с принадлежащото към него избено
помещение № 3, с полезна площ от 4 кв. м,
при граници: съгласно представен документ за
собственост: избено помещение № 2; избено
помещение № 4 и коридор, както и с 4,75 %
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идеални части от общите части на сградата,
което съставлява 8,33 кв. м и 33,46/1140 идеални
части от правото на собственост върху мястото,
върху което е построена сградата, а именно:
поземлен имот с идентификатор № 61710.502.7193
съгласно К К К Р на Разг рад, цели ят с площ
1140 кв. м, при граници: имоти с идентифик ат ори: № 61710. 50 2 .4581; № 61710. 50 2 .70 4 4;
№ 61710 . 5 0 2 .458 3; № 61710 . 5 0 2 . 3 617;
№ 61710 . 5 0 2 . 3 616; № 61710 . 5 0 2 . 3 614;
№ 61710.502.3613; № 61710.502.3611.
– Сумата в размер 7200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил марка „Фолксваген“,
моде л „Го лф 5“, p ег. № РР 2 479 ВА , д ат а
на п ървонача л на рег ис т ра ц и я 25.05.20 05 г.,
р а м а № W V W Z Z Z1 K Z 5 W539 0 4 6 , д в и г а т е л
№ ВКС530919.
– Сумата в размер 4850 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, тип микробус, pег. № РР 4110 АР, дата на
първоначална регистрация 10.12.1997 г., рама
№ WF0HXXGBVHVD64053, двигател без номер.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Динчер Мустафа Сали:
– Сумата в размер 7586,66 лв., представляваща
получени парични средства от трети лица чрез
системата „Western Union“ и „Моnеу Gram“, от
Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 5002,77 лв., представляваща непреобразувана част от върнатия паричен
заем от Динчер Мустафа Сали на Динко Илиев
Динев, съгласно молба за заличаване на договорна ипотека върху недвижим имот, акт № 131,
том II, рег. № 7626 от 28.12.2012 г., вписан в
Службата по вписванията – Разград.
– Сумата в размер 3632,54 лв., представляваща вноски на каса (след преобразуване) по
срочен депозит в левове с № 20351274 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 2,77 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит в левове с
№ 20351274 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 1777,41 лв., представляваща
изплатено застрахователно обезщетение, касаещо незаконно придобито имущество – МПС,
получена по банкова сметка в левове с IВАN:
ВG90 СЕСВ 9790 10D2 7946 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Динчер
Мустафа Сали.
– Сумата в размер 559 лв., представляваща
изплатено застрахователно обезщетение, касаещо незаконно придобито имущество – МПС,
получена по банкова сметка в левове с IВАN:
ВG90 СЕСВ 9790 10D2 7946 00 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Динчер
Мустафа Сали.
– Сумата в размер 60,03 лв., представляваща
вноски на каса (след приспаднати заплатени
стоки на ПОС терминал) по банкова сметка
в левове с IВАN: ВG90 СЕСВ 9790 10D2 7946
00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с
титуляр Динчер Мустафа Сали.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Динчер Мустафа Сали:
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– Недвижим имот, намиращ се в строителните граници на с. Равно, община Кубрат, област
Разград, ул. Никола Парапунов № 10, а именно:
жилищна сграда със застроена площ 71 кв. м и
стопанска сграда със застроена площ 30 кв. м, построени на основание отстъпено право на строеж
върху държавно дворно място, с площ 1460 кв. м,
съставляващо по плана на селото, одобрен със
Заповед № 35 от 1990 г., УПИ VIII-226 от квартал
43, при граници: ул. Никола Парапунов, УПИ
II-227, УПИ ІІІ-224, УПИ VII-222, заедно с правото на строеж върху описаното дворно място,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 159, том XVI, pег. № 17380,
дело № 2043 от 2008 г., вписан в Службата по
вписванията гр. Кубрат с акт № 30, том XII, pег.
№ 3987, дело № 2465 от 29.12.2008 г.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е в размер 13 870 лв.
– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег. № РР 4896 АР, дата на първ он ач а л н а р ег ис т ра ц и я 12 .0 7.19 9 0 г., ра м а
№ WVWZZZ31ZLE320553, двигател № РР 180356.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 720 лв.
– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Еспейс“,
pег. № РР 5190 АТ, дата на първоначална регистрация 1.07.2004 г., рама № VF1JК0НСВ31756660,
двигател № С9ТК743С005282.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е в размер 3760 лв.
– Сумата в размер 1143,90 лв., представляваща вноски на каса (след преобразуване) по
срочен депозит в левове с № 19213638 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 45,13 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит в левове с
№ 19213638 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
вноски на каса по срочен депозит в левове с
№ 19481442 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 0,39 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит в левове с
№ 19481442 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 4497,74 лв., представляваща
вноски на каса (след преобразуване) по срочен
депозит в евро с № 19647604 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 0,67 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит в евро с
№ 19647604 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 3675 лв., представляваща
вноски на каса (след преобразуване) по срочен депозит в левове с № 19727820 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 0,57 лв., представляваща
начислена лихва по срочен депозит в левове с
№ 19727820 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Динчер Мустафа Сали.
– Сумата в размер 4433,14 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит (след приспадане
на погасителните вноски, извършени със средства
от трудови възнаграждения и социални помощи
и погасените по давност погасителни вноски) по
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банкова сметка в левове с IBAN: ВG23 РRСВ 9230
1019 3879 18, с титуляр Динчер Мустафа Сали.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.10.2019 г. от 14 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
5253
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия
съд е образувано гр.д. № 134/2019 г. по предявено
на 9.05.2019 г. мотивирано искане (искова молба)
от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, ул. Г. С. Раковски № 112, представлявана от и.д. председател Антон Славчев,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 626 831,48 лв. от Крум
Стоянов Крумов, постоянен и настоящ адрес:
Силистра, ул. Марин Дринов № 32, Лидия Илиева
Желкова, постоянен и настоящ адрес: Силистра,
ул. Марин Дринов № 32, Лора Крумова Крумова,
постоянен и настоящ адрес: Силистра, ул. Марин
Дринов № 32, със законни представители Крум
Стоянов Крумов, Лидия Илиева Желкова и Гергина Василева Николова, постоянен и настоящ
адрес: Силистра, ул. Александър Стамболийски
№ 19, ет. 1, ап. 2, както следва:
На основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Гергина Василева Николова:
Поземлен имот с идентификатор 66425.501.286
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра, община Силистра, област
Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-66 от
2.06.2008 г. на ИД на АГКК, с административен
адрес на имота: Силистра, ул. Марин Дринов
№ 32, с площ 410 кв. м, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по
предходен план: 286 (2450), кв. 28 (221), парцел 13,
ведно с построените в него: сграда с идентификатор 66425.501.286.1 със застроена площ 29 кв. м,
бр. етажи – 1, с предназначение: хангар, депо,
гараж, и сграда с идентификатор 66425.501.286.4 със
застроена площ по скица 124 кв. м, бр. етажи – 2,
първи етаж, състоящ се от входно антре, кухня с
дневна и столова, кабинет, сервизни помещения,
стълбище към ет. 2, втори етаж, състоящ се от
стълбище към етаж едно, антре, три спални,
дрешник и сервизни помещения, предназначение:
жилищна сграда – еднофамилна, при съседи на
поземления имот: 66425.501.8642, 66425.501.8649,
66425.501.285 и 66425.501.284. Пазарната стойност
на недвижимия имот към настоящия момент е
150 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Лидия Илиева Желкова:
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530 Д“,
peг. № СС 2768 АН, рама № WBASP61040C755623,
двигател № N57D30A37407757. Пазарната стойност
на автомобила към настоящия момент е 20 000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Крум Стоянов
Крумов:
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– сумата в размер 9000 лв., представляваща
получена сума от продажбата на лек автомобил
марка „Тойота“, модел „Ленд Крузер 100“, рег.
№ СС 2299;
– сумата в размер 9500 лв., представляваща
получена сума от продажбата на лек автомобил
марка „Тойота“, модел „Ленд Крузер 200“, рег.
№ СС 6227 АМ;
– сумата в размер 9000 лв., представляваща
получена сума от продажбата на лек автомобил
марка „Лексус“, модел „ЛХ 570“, рег. № СС
7916 МС;
– сумата в размер 4976,05 лв., представляваща
направени вноски по банкова сметка „nn unico
light new“ IBAN BG08UNCR70001520514017 BGN
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 63 826 лв., представляваща
направени вноски по банкова сметка IBAN BG24
BUIB 7114 1012 2935 00/сметка 800231063300020
в „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 4030 лв., представляваща
направени вноски по банкова сметка IBAN BG24
BUIB 7114 1012 2935 00/сметка 800231063300020
в „ОББ“ – АД, от трети лица;
– сумата в размер 13 523,44 лв., представляваща направени вноски по банкова сметка
№ 21772962 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 1062 лв., представляваща
направени вноска по банкова сметка № 23737416
в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– кредитна карта;
– сумата в размер 1102 лв., представляваща
направени погасителни вноски по кредитна
карта № 23737416 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 4714,41 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредит
№ 21778489/28.05.2014 г. от „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 10 583,46 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредит
№ 22305275/13.12.2014 г. от „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 27 887,11 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредит
№ 22493373/13.03.2015 г. от „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 13 319,01 лв., представляваща направени погасителни вноски по потребителски кредит № 1038131 от 27.12.2012 г. от
„Уникредит Кънсюмър Файненсинг“ – ЕАД.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Крум Стоянов Крумов:
– сумата в размер 2500 лв., представляваща
внесения капитал в „Сек Партс БГ“ – ООД,
ЕИК 203704410;
– сумата в размер 23 500 лв., представляваща направени допълнителни парични вноски в
капитала на „Сек Партс“ – ООД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Лидия Илиева
Желкова:
– сумата в размер 1265 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка
№ 21689181 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 43 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка
№ 21689181 в „Банка ДСК“ – ЕАД, от трети лица.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Лидия Илиева Желкова:
– сумата в размер 255 000 лв., представляваща направени допълнителни парични вноски в
капитала на „ВЕ-РА“ – ЕООД.
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Лора Крумова Крумова:
– сумата в размер 2000 лв., представляваща вноски по банкова сметка № BG13UBBS
80024062398630.
Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на
16.10.2019 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра.
В двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
5275

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Монбушо Алумни България“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава свиква общо събрание на всички членове на
23.08.2019 г. в 10 ч. в сградата, където се намира
управлението на сдружението: София, ул. Васил
Априлов № 3, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на дейността на
сдружението и откриване на производство по
ликвидация; 2. определяне на срок за ликвидацията; 3. избор на ликвидатор на сдружението и
определяне на задълженията му.
5314
1. – Управителният съвет на БФШУЕТ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ на свое заседание от
2.07.2019 г. свиква общо събрание на 3.09.2019 г. в
17,30 ч. в София, в сградата на ММС, заседателната зала, ет. 5, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет; 2. финансов
отчет; 3. избор на председател на управителния
съвет и избор на управителния съвет на федерацията; 4. избор на контролна комисия; 5. разни.
5347
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Университетски спортен клуб – Технически университет
София“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 25.09.2019 г. в 17,30 ч. в София
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет на УСК – ТУ София; 2. промени в устава
на УСК – ТУ София; 3. избор на нов член към
УС на УСК – ТУ София; 4. разни. Събранието
ще се проведе в зала 319 на спортния комплекс
на Техническия университет – София. При липса
на кворум общото събрание на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ ще се проведе същия ден в 19 ч. на
същото място при същия дневен ред.
5291
Бургаският окръжен съд на основание чл. 26,
ал. 1 от ЗЮЛНЦ по искане на повече от една
трета от членовете на сдружението с определение
от 17.06.2019 г. по ч.т.д. № 292/2019 г. свиква общо
събрание на сдружение „Туристическо дружество
„Ален мак“ – Бургас (рег. по ф.д. № 3623/1993 г. по
описа на Окръжния съд – Бургас), на 19.08.2019 г.
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в 10 ч. на адрес: Бургас, ул. Софроний № 23, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете
на управителния съвет и на председателя на УС;
2. избор на нови членове и председател на управителния съвет; 3. промяна в устава. Писмените
материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на общото събрание в офиса на
сдружението по седалище и адрес на управление.
5350
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Казанлък“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 14.08.2019 г. в 18 ч. в Казанлък, в сградата на Спортен комплекс „Арсенал“,
ул. Петко Д. Петков № 52, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет
на сдружението за 2018 г.; 2. освобождаване
на членове на управителния съвет; 3. избор на
членове на управителния съвет; 4. промяна на
адреса на сдружението; 5. промяна в устава на
сдружението; 6. приемане на проект на бюджет
за 2019 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе на същото място един час по-късно
при същия дневен ред.
5338
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб „Калоян – Ладимекс“, Перник, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 29 от устава свиква общо събрание на
9.09.2019 г. в 14 ч. в Перник, ул. Физкултурна № 1,
спортен комплекс „Дружба“, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред; 2. промени на
устава; 3. освобождаване на членове на общото
събрание; 4. приемане на нови членове. Поканват
се всички членове на сдружението.
5315
5. – Управителният съвет на сдружение „Кет
ловърс Пловдив“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 18 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 7.09.2019 г. в 11 ч. в Пловдив, бул. България № 208, ет. 1, ап. 2, при следния дневен ред:
1. обсъждане на промени по устава на сдружението; 2. разглеждане на молби за прекратяване на
членство в сдружението; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18,
ал. 6 от устава общото събрание ще се проведе
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
5348
Марин Благонов Маринов – ликвидатор на
„Сдружение за напояване „Дунав“ (в ликвидация),
вписано в Окръжния съд – Велико Търново, по
ф.д. № 999/2004 г., на основание чл. 267 от ТЗ
и чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
5349
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