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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Награждавам Иван Николов Теофилов с 
орден „Стара планина“ втора степен за изклю-
чително големите му заслуги към Република 
България в областта на културата.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Министър-председател: Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

7322

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за насрочване на избори за президент и вице

президент на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 4, чл. 86, ал. 1,  чл. 93, ал. 5 и чл. 94 от 
Конституцията на Република България

Р Е Ш И :
Насрочва избори за президент и вицепрези-

дент на Република България на 23 октомври 
2011 г. (неделя).

Решението е прието от 41-ото Народно 
съб рание на 15 юни 2011 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цецка Цачева

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
7424
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УКАЗ № 131
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Верка Сидерова Иванова с 

орден „Стара планина“ втора степен за из-
ключително големите є заслуги в областта на 
културата и изкуството.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
7323

УКАЗ № 132
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Теодосий Спасов Йорданов с 

орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за 
особено значимите му заслуги в областта на 
културата.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
7324

УКАЗ № 133
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Божана Георгиева Апостолова-

Пейкова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ 
огърлие за особено значимия є принос в об-
ластта на културата.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
7325

УКАЗ № 135
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Николай Стефанов Никола-

ев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа 

степен за големите му заслуги в областта на 
културата и изкуството.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
7326

УКАЗ № 136
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Иля Борисов Велчев с орден 

„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен 
за изключително големите му заслуги в 
областта на културата.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
7327

УКАЗ № 137
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Стоян Димитров Дуков 

с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа 
степен за големите му заслуги в областта на 
културата и изкуството.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
7328

УКАЗ № 139
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам проф. д-р Савка Шопова-Мар-

кова с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора 
степен за значимия є принос за развитието на 
българската култура и българското музикално 
изкуство.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:

Маргарита Попова
7329
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 
ОТ 10 ЮНИ 2011 Г.

за допълнение на Постановление № 158 на 
Министерския съвет от 2010 г. за създаване 
на Център за превенция и противодействие 
на корупцията и организираната престъп
ност към Министерския съвет (ДВ, бр. 62 

от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „съдебната власт“ 

се поставя запетая и се добавя „на Сметната 
палата“.

2. В ал. 2, изречение второ след думата 
„министър-председателя“ се поставя запетая 
и се добавя „а представителят на Сметната 
палата – от нейния председател“.

Заключителни разпоредби

§ 2. В чл. 5 от Устройствения правилник 
на Центъра за превенция и противодействие 
на корупцията и организираната престъпност 
към Министерския съвет, приет с Поста-
новление № 280 на Министерския съвет от 
2010 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2010 г.; изм. и 
доп., бр. 16 и 37 от 2011 г.), се правят след-
ните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „съдебната власт“ 
се поставя запетая и се добавя „на Сметната 
палата“.

УКАЗ № 140
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Награждавам Чавдар Стоев Шинов с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за 
значимия му принос за развитието на съвре-
менната българска култура и изкуство.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Министър-председател: Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

7330

УКАЗ № 141
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Награждавам Иван Стефанов Тенев с орден 
„Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за 
значимия му принос за развитието на кул-
турата и изкуството.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Министър-председател: Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

7331

УКАЗ № 142
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Награждавам Николай Василев Петев с 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен 
за големите му заслуги в областта на културата 
и изкуството.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Министър-председател: Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

7332

УКАЗ № 143
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :

Награждавам Никола Радев Маринов с ор-
ден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за 
значимия му принос за развитието на културата 
и изкуството.

Издаден в София на 8 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Министър-председател: Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

7333
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2. В ал. 3 след думите „съдебната власт“ се 
поставя запетая и се добавя „и на Сметната 
палата“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

7320

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 
ОТ 10 ЮНИ 2011 Г.

за изменение и допълнение на класифика
тора на длъжностите на военнослужещите 
в Министерството на отбраната, структу
рите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия, приет с 
Постановление № 84 на Министерския съвет 

от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В раздел І. „ДЛЪЖНОСТНО НИВО 
„А“ се правят следните допълнения:

1.  В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“ 
за военно звание „ПОЛКОВНИК (КАПИТАН 
I РАНГ)“ се създават редове 42 и 43:
„

42. Началник на офиса на 
началника на отбраната

1152 7042 к1

43. Началник на офиса на 
началника на отбраната

1152 7043 к2, к3, к4

“
2. В т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ 

(СТАРШИНИ)“ за военно звание „СТАРШИ-
НА (МИЧМАН)“ се създават редове 7 и 8:
„

7. Завеждащ регистратура 1341 2007 п4

8. Завеждащ на контролен 
пункт към регистратура

1342 2008 п4

 “
§ 2. В раздел ІІ. „ДЛЪЖНОСТНО НИВО 

„А1“, т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“ се 
правят следните изменения и допълнения:

1. За военно звание „ПОЛКОВНИК (КА-
ПИТАН I РАНГ)“:

а) на ред 12, колона 2 думите „Директор на 
служба“ се заменят с „Началник на Централ-
но военно окръжие“ и в колона 4 се добавя 
„к2, к3, к4“;

б) на ред 13, колона 4 се добавя „к2, к3, к4“;
в) на ред 18, колона 2 думите „Замест-

ник-директор на служба“ се заменят със 
„Заместник-началник на Централното военно 
окръжие“ и в колона 4 се добавя „к2, к3, к4“;

г) на ред 24, колона 4 се добавя „к2, к3, к4“;

д) на ред 30, колона 2 думите „Старши 
научен сътрудник I степен“ се заменят с 
„Професор“;

е) на ред 31, колона 2 думите „Старши научен 
сътрудник IІ степен“ се заменят с „Доцент“;

ж) създават се редове 32, 33 и 34:
„

32. Директор на ди-
рекция в Инсти-
тута по отбрана

2153 9032 к1, к2, к3, к4, к5

33. Заместник-ди-
ректор на Ин-
ститута по от-
брана

2153 9033 к1, к2, к3, к4, к5

34. Началник на 
отдел

2154 9034 к1, к2, к3, к4, к5

“
2. За военно звание „ПОДПОЛКОВНИК 

(КАПИТАН IІ РАНГ)“:
а) ред 4 се отменя;
б) на ред 11, колона 2 думите „Научен 

сътрудник I степен“ се заменят с „Доцент“;
в) на ред 12, колона 2 думите „Научен 

сътрудник IІ степен“ се заменят с „Главен 
асистент“ и в колона 3 кодът „2142 6012“ се 
заменя с „2142 9012“;

г) ред 15 се изменя така:
„

15. Началник на облас-
тен военен отдел 
І степен

2142 6015 к1, к2, к3, к4

“
д) на ред 21 думите „Старши научен сът-

рудник IІ степен“ се заменят с „Професор“;
е) създават се редове 22, 23 и 24:

„

22. Главен експерт 2143 9022 к1, к2, к3, к4, к5

23. Началник на 
сектор

2142 9023 к1, к2, к3, к4, к5

24. Началник на 
областен военен 
отдел ІІ степен

2143 6024 к1, к2, к3, к4

“
3. За военно звание „МАЙОР (КАПИТАН 

IІІ РАНГ)“:
а) редове 6 и 7 се изменят така:

„

6. Доцент 2131 9006 к1, к2, к3, к4, к5

7. Главен асистент 2131 9007 к1, к2, к3, к4, к5
“

б) на редове 8 и 9, колона 2 думите „Научен 
сътрудник III степен“ се заменят с „Асистент“;

в) създава се ред 13:
„

13. Заместник-начал-
ник на областен 
военен отдел

2131 6013 к1, к2, к3, к4

“
4. За военно звание „КАПИТАН (КАПИ-

ТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)“:
а) ред 9 се изменя така:
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„

9. Асистент 2121 9009
“

б) създава се ред 13:
„

13. Асистент 2124 5013
“

§ 3. В раздел ІІІ. „ДЛЪЖНОСТНО НИВО 
„А2“ се правят следните изменения и допъл-
нения:

1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
а) за военно звание „ПОЛКОВНИК (КА-

ПИТАН I РАНГ)“:
аа) на ред 4, колона 2 думите „старши 

научен сътрудник I степен“ се заменят с 
„професор“;

бб) на ред 5, колона 2 думите „старши научен 
сътрудник IІ степен“ се заменят с „доцент“;

вв) на ред 7, колона 3 кодът „3154 8007“ се 
заменя с „3154 9007“;

гг) на ред 9, колона 2 думите „старши научен 
сътрудник I степен“ се заменят с „професор“;

дд) на ред 10, колона 2 думите „старши 
научен сътрудник IІ степен“ се заменят с 
„доцент“;

ее) на ред 11, колона 3 кодът „3152 7011“ 
се заменя с „3151 7011“;

жж) на ред 15, колона 2 след думите „за 
активно лечение“ се добавя „ – София“;

зз) на ред 22, колона 2 думите „старши 
научен сътрудник I степен“ се заменят с 
„професор“;

ии) на ред 23, колона 2 думите „старши 
научен сътрудник IІ степен“ се заменят с 
„доцент“;

кк) на ред 30, колона 3 кодът „3153 8030“ 
се заменя с „3153 9030“;

лл) на редове 31 и 32, колона 2 думата 
„Първи“ се заличава;

мм) редове 33 и 34 се отменят;
нн) създава се ред 35:

„

35. Старши инст-
руктор

3154 7035 к1, к2, к3, к4, к5

“
б) за военно звание „ПОДПОЛКОВНИК 

(КАПИТАН IІ РАНГ)“:
аа) на ред 1, колона 3 кодът „3141 9001“ се 

заменя с „3142 9001“;
бб) на ред 6, колона 3 кодът „3141 8006“ се 

заменя с „3141 9006“;
вв) на ред 10, колона 3 кодът „3142 6010“ 

се заменя с „3141 6010“;
гг) на ред 13, колона 2 думите „Научен 

сътрудник I степен“ се заменят с „Професор“;
дд) редове 14, 29, 30 и 31 се отменят;
ее) създава се ред 37:

„

37. Заместник-началник на 
болница

3141 5037 к5

“
в) за военно звание „МАЙОР (КАПИТАН 

IІІ РАНГ)“:

аа) на ред 14, колона 3 кодът „3132 4014“ 
се заменя с „3131 4014“;

бб) ред 24 се изменя така:
„

24. Доцент 3131 9024 к1, к2, к3, к4, к5
“

вв) ред 25 се отменя;
гг) ред 26 се изменя така:

„

26. Главен асистент 3131 9026 к1, к2, к3, к4, к5
“

дд) редове 27, 39, 40 и 41 се отменят;
ее) създава се ред 48:

„

48. Старши психолог 3132 5048 к5
“

г) за военно звание „КАПИТАН (КАПИ-
ТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)“:

аа) на ред 3, колона 3 кодът „3121 4003“ се 
заменя с „3121 9003“;

бб) на ред 23, колона 3 кодът „3122 4023“ 
се заменя с „3121 4023“;

вв) ред 24 се изменя така:
„

24. Асистент 3124 5024
“

2. В т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ 
(СТАРШИНИ)“:

а) за военно звание „СТАРШИНА (МИЧ-
МАН)“ се създава ред 36:
„

36. Главен инструктор – спе-
циалист в професионален 
сержантски (старшински) 
колеж

3341 3036 п5

“
б) за военно звание „СТАРШИ СЕРЖАНТ 

(ГЛАВЕН СТАРШИНА)“ се създава ред 32:
„

32. Старши инструктор – спе-
циалист в професионален 
сержантски (старшински) 
колеж

3332 3032 п5

“
в) за военно звание „СЕРЖАНТ (СТАР-

ШИНА І СТЕПЕН)“ се създава ред 10:
„

10. Инструктор – специалист 
в професионален сержант-
ски (старшински) колеж

3321 3010 п5

“
§ 4. В раздел ІV. „ДЛЪЖНОСТНО НИВО 

„Б“ се правят следните изменения и допъл-
нения:

1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
а) за военно звание „ПОЛКОВНИК (КА-

ПИТАН I РАНГ)“:
аа) редове 1 и 2 се отменят;
бб) на ред 8, колона 2 думите „по ... в СОК“ 

се заменят с „в СКС и командване на СВ“;
вв) ред 9 се изменя така:
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50. Заместник-коман-
дир по .... на Ста-
ционарна КИС

5154 7050 к1, к2, к3

51. Началник на Мор-
ски оперативен 
център

5154 7051 к1, к2, к3, к4

52. Командир на Ста-
ционарна КИС

5151 7052 к1, к3

53. Началник на Цен-
тър за осигуряване 
на КАС

5154 7053 к1, к3

“
б) за военно звание „ПОДПОЛКОВНИК 

(КАПИТАН IІ РАНГ)“:
аа) на редове 8 и 92, колона 2 думите 

„полева опорна комуникационна мрежа“ се 
заменят с „Мобилна КИС“;

бб) на редове 11 и 94, колона 2 думите 
„стационарна опорна комуникационна мрежа“ 
се заменят със „Стационарна комуникационна 
мрежа“;

вв) на ред 12, колона 2 думите „стационарна 
опорна комуникационна мрежа“ се заменят 
със „Стационарна комуникационна мрежа, по 
логистичното осигуряване на Мобилна КИС“;

гг) на редове 19, 20, 21, 22, 55 и 56, колона 2 
съкращението „свбр“ се заменя със „Стаци-
онарна КИС“;

дд) на ред 23, колона 4 се добавя „к3“;
ее) на редове 33 и 34, колона 2 думите 

„център за техническа поддръжка и възста-
новяване на КИС“ се заменят с „Център за 
инженерингова дейност и възстановяване 
на КИС“;

жж) на ред 47, колона 2 думата „полеви“ 
се поставя в скоби;

зз) на ред 73, колона 2 след думите „раз-
четно-информационен“ се добавя „(разузна-
вателно-информационен)“;

ии) ред 78 се отменя;
кк) на ред 81 колона 2 думите „Център за 

техническа поддръжка и възстановяване на 
комуникационни и информационни системи“ 
се заменят с „Център за инженерингова дей-
ност и възстановяване на КИС“;

лл) ред 82 се отменя;
мм) на ред 97, колона 2 след абревиату-

рата „ВМС“ се поставя запетая и се добавя 
„Морски оперативен център“ и в колона 4 се 
добавя „к2“;

нн) на ред 102, колона 2 думата „обслуж-
ващи“ се заменя с „осигуряващи“;

оо) създават се редове 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 и 120:
„

106. Заместник-начал-
ник на Централна 
снабдителна база 
по ...

5143 6106 к1, к2

107. Заместник-начал-
ник на Център за 
осиг у ряване на 
КАС

5142 6107 к1, к2, к3

„

9. Заместник-началник на щаба 
в командване на ВВС и ВМС

4152 7009 к1

“
гг) редове 19 и 21 се отменят;
дд) на редове 22 и 23, колона 2 думите 

„началник на ...“ се заменят с „началник на 
сектор“;

б) за военно звание „ПОДПОЛКОВНИК 
(КАПИТАН IІ РАНГ)“ редове 9, 10 и 11 се 
отменят;

в) за военно звание „МАЙОР (КАПИТАН 
IІІ РАНГ)“:

аа) на редове 1 и 2, колона 2 абревиатурата 
„СОК“ се заменя със „СКС“;

бб) ред 8 се отменя;
г) за военно звание „КАПИТАН (КАПИ-

ТАН-ЛЕЙТЕНАНТ“:
аа) на ред 2, колона 2 думата „началника“ 

се заменя с „командира“;
бб) ред 3 се отменя.
2. В т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ 

(СТАРШИНИ)“ за военно звание „СТАРШИ-
НА (МИЧМАН)“ редове 2, 3 и 4 се отменят.

§ 5. В раздел V. „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „В“ 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
а) за военно звание „ПОЛКОВНИК (КА-

ПИТАН I РАНГ)“:
аа) на ред 6, колона 2 предлогът „по ...“ 

се заличава;
бб) на ред 8, колона 2 думата „военноге-

ографска“ се заменя с „военно-географска“ 
и в колона 3 кодът „5154 7008“ се заменя с 
„5153 7008“;

вв) на ред 18, колона 2 думите „полева 
опорна комуникационна мрежа“ се заменят с 
„Мобилна комуникационна и информационна 
система (Мобилна КИС)“;

гг) на ред 20, колона 2 думите „стационарна 
опорна комуникационна мрежа“ се заменят 
със „Стационарна комуникационна мрежа“;

дд) на ред 22, колона 2 думите „Началник 
на военен географски център“ се заменят с 
„Началник на център във ВГС“;

ее) на ред 24, колона 4 се добавя „к2, к3, к4“;
жж) на ред 25, колона 2 думите „Свър-

зочна бригада“ се заменят със „Стационарна 
комуникационна и информационна система 
(Стационарна КИС)“;

зз) на ред 26, колона 2 думата „военноге-
ографска“ се заменя с „военно-географска“ 
и в колона 3 кодът „5153 7026“ се заменя с 
„5152 7026“;

ии) на ред 31, колона 4 се добавя „к2, к3, к4“;
кк) на ред 35, колона 2 думата „обслужва-

щи“ се заменя с „осигуряващи“;
лл) създават се редове 48, 49, 50, 51, 52 и 53:

„

48. Главен инженер на 
Стационарна КИС

5154 7048 к3

49. Заместник-коман-
дир на Стационар-
на КИС

5153 7049 к1, к3
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108. Заместник-коман-
дир по .... във ВВУБ

5141 6108 к1, к2, к3, к4

109. Командир на зона 
в база

5141 6109 к1

110. Началник на Ле-
тищен център в 
авиационна база

5143 6110 к1, к4

111. Началник на Мо-
дул за логистична 
поддръжка

5141 6111 к1, к2

112. Началник на Опе-
ративен център за 
морски суверени-
тет

5142 6112 к1, к2, к3, к4

113. Началник на сек-
тор, център в Ста-
ционарна КИС

5143 6113 к1, к2, к3, к4

114. Началник на сек-
тор, център в Ста-
ционарна КИС

5143 5114 к5

115. Началник на Цен-
тър за документал-
но осигуряване

5142 6115 к1, к2, к3, к4

116. Началник на Цен-
тър за подготов-
ка на войници за 
назначаване на 
сержантски длъж-
ности и на сер-
жанти

5141 6116 к1

117. Служител по си-
гурността на ин-
формацията, той 
и нача лник на 
сектор (отделение) 
„Сигурност на ин-
формацията“

5143 6117 к1, к2, к3

118. Медицински съ-
ветник в бригада, 
авиационна (воен-
номорска) база

5143 5118 к5

119. Заместник-начал-
ник на комуника-
ционно-информа-
ционен център

5142 5119 к5

120. Началник на сек-
тор във военно-
географска служба

5141 5120 к5

“
в) за военно звание „МАЙОР (КАПИТАН 

IІІ РАНГ)“:
аа) на редове 3, 28, 82 и 88, колона 2 съкра-

щението „свбр“ се заменя със „Стационарна 
КИС“;

бб) на ред 5, колона 2 думите „в корабен 
дивизион“ се заменят с „по ....“;

вв) на редове 8, 9 и 17 думата „полеви“ се 
поставя в скоби;

гг) на ред 12, колона 2 думата „по ...“ се 
заменя със „(Заместник-началник)“;

дд) на ред 29, колона 2 съкращението „свбр“ 
се заменя със „Стационарна КИС“ и в колона 
3 кодът „5131 6029“ се заменя с „5131 5029“;

ее) на ред 31, колона 2 след думите „раз-
четно-информационен“ се добавя „(разузна-
вателно-информационен)“;

жж) на редове 37, 96 и 142, колона 2 думите 
„свързочна бригада“ се заменят със „Стаци-
онарна КИС“;

зз) на редове 43 и 115, колона 2 думите 
„полева опорна комуникационна мрежа“ се 
заменят с „Мобилна КИС“;

ии) в ред 45, колона 2 думите „стационарна 
опорна комуникационна мрежа“ се заменят 
със „Стационарна комуникационна мрежа“;

кк) на ред 46, колона 2 предлогът „по ...“ 
се заличава;

лл) на редове 72 и 73, колона 2 след абре-
виатурата „ВВС“ се добавя „(Началник на 
район за съхранение в база)“;

мм) на редове 85, 138 и 165, колона 2 думата 
„обслужващи“ се заменя с „осигуряващи“;

нн) на ред 95, колона 2 думата „обслужващи“ 
се заменя с „осигуряващи“ и след абревиату-
рата „ВМС“ се поставя запетая и се добавя „в 
Морски оперативен център – ВМС“;

оо) на ред 107, колона 2 след думата „от-
деление“ се добавя „в Мобилна КИС и“ и 
думите „свързочна бригада“ се заменят със 
„Стационарна КИС“;

пп) на ред 113, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „ремонтна работилни-
ца – ВМС“;

рр) на ред 116, колона 2 думите „стационарна 
опорна комуникационна мрежа“ се заменят 
със „Стационарна комуникационна мрежа“;

сс) на ред 117, колона 2 думите „център за 
техническа поддръжка и възстановяване на 
КИС“ се заменят с „Център за инженерингова 
дейност и възстановяване на КИС“;

тт) на ред 119, колона 2 след думите „об-
служване“ се поставя запетая и се добавя 
„База за специална техника“;

уу) на ред 124, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „Стационарна КИС“;

фф) на ред 136, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „база“;

хх) на ред 143, колона 2 думите „за ин-
формационно осигуряване в обслужващи“ се 
заменят с „осигуряващи“;

чч) на ред 163, колона 2 след думата „сек-
тор“ се добавя „(център)“;

шш) на ред 180, колона 2 думите „във во-
енноморска база“ се заменят с „по ...“;

щщ) създават се редове 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 и 217:
„

186. Дивизионен артилерист 5132 4186

187. Дивизионен механик 5132 4187

188. Дивизионен миньор 5132 4188

189. Дивизионен щурман 5132 4189

190. Заместник-командир 
по ... на зона в база

5132 4190
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210. Помощник оперативен 
дежурен в Морски опе-
ративен център – ВМС

5132 4210

211. Старши дивизионен 
водолаз

5132 4211

212. Старши помощник-на-
чалник на отделение в 
Център за моделиране 
и симулации в Наци-
онален военен учебен 
комплекс

5132 4212

213. Старши помощник-на-
чалник на сектор в 
Стационарна КИС

5132 4213

214. Флагмански артиле-
рист

5131 4214

215. Флагмански механик 5131 4215

216. Флагмански миньор 5131 4216

217. Флагмански щурман 5131 4217
“

г) за военно звание „КАПИТАН (КАПИ-
ТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)“:

аа) на редове 3, 37, 61, 71, 95, 137, 146, 162, 
215, 237, 238, 249, 257, 313 и 328, колона 2 
съкращението „свбр“ се заменя със „Стаци-
онарна КИС“;

бб) на ред 11, колона 2 думата „обслуж-
ващи“ се заменя с „осигуряващи“ и накрая 
се поставя запетая и се добавя „в Морски 
оперативен център – ВМС“;

вв) на ред 18, колона 2 думите „ – командир 
на екипаж“ се заменят с „в отделна морска 
вертолетна авиобаза“;

гг) на ред 22, колона 2 след думата „радио-
локационен“ се добавя „(радиотехнически)“;

дд) на ред 24, колона 2 след думата „зве-
но“ се поставя запетая и се добавя „модул“ и 
след скобите се поставя запетая и се добавя 
„заместник-началник на група“;

ее) на ред 25, колона 2 след думите „(батарея, 
група, звено)“ се добавя „заместник-началник 
на група“ и се поставя запетая;

жж) на ред 26, колона 2 думите „Замест-
ник-командир на складова база на ВВС“ се 
заменят със „Заместник-началник на район 
за съхранение в база“;

зз) на ред 30, колона 2 след думата „отряд“ 
се добавя „(омваб)“;

ии) на ред 35, колона 2 думите „Заместник-
командир по … в хидрографски район – вмб“ 
се заменят със „Заместник-командир на хи-
дрографски район“;

кк) на редове 38, 263, 284 и 285, колона 2 
съкращението „свбр“ се заменя със „Стаци-
онарна КИС, Мобилна КИС“;

лл) на ред 44, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „(той и ...)“;

мм) на ред 49, колона 2 след думата „база“ 
се добавя „(ремонтна работилница)“;

191. Заместник-началник на 
Модул за логистична 
поддръжка

5131 4191

192. Заместник-началник на 
Център за документал-
но осигуряване

5131 6192 к1, к3, к4

193. Заместник-началник на 
Център за документал-
но осигуряване

5131 4193

194. Заместник-началник на 
Център за моделиране 
и симулации в Наци-
онален военен учебен 
комплекс

5131 4194

195. Заместник-началник 
на Център за подго-
товка на войници за 
назначаване на сер-
жантски длъжности и 
на сержанти

5131 4195

196. Заместник-началник на 
център от Стационарна 
КИС

5131 4196

197. Командир на национа-
лен мобилен модул по 
КИС (DCM)

5131 6197 к1

198. Командир на радарен 
пост

5132 4198

199. Командир на радиоло-
кационен възел

5131 4199

200. Командир (началник) 
на сектор в база

5131 4200

201. Началник на брегова 
логистична база – ВМС

5132 4201

202. Началник на група за 
управление на авиаци-
ята в тактическа дъл-
бочина

5131 4202

203. Началник на зонален 
оперативен център

5132 4203

204. Началник на отделение 
в Център за докумен-
тално осигуряване

5132 4204

205. Началник на отделение 
в Център за моделиране 
и симулации в Наци-
онален военен учебен 
комплекс

5131 4205

206. Началник на отделение 
в Център за наблюде-
ние и контрол на РХБ 
и ЕО

5132 4206

207. Началник на сектор в 
Мобилна КИС

5131 6207 к1

208. Началник на служба 
в База за специална 
техника

5132 4208

209. Началник на щаба на 
зона

5131 6209 к1
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нн) на ред 72, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „самостоятелен батальон 
(дивизион)“;

оо) на ред 84, колона 2 думите „Замест-
ник-началник по техническата част в склад 
във военноморска база“ се заменят със „За-
местник-началник по ... в склад (школа за 
водолази) във военноморска база“;

пп) на ред 113, колона 2 думите „ – коман-
дир на екипаж“ се заличават;

рр) на ред 130, колона 2 думите „на воен-
номорска база“ се заличават;

сс) на редове 148, 172 и 173, колона 2 
абревиатурата „ОКВ“ и съкращението „свбр“ 
се заменят съответно със „СКВ“ и „Стацио-
нарна КИС“;

тт) на ред 149, колона 3 кодът „5123 3149“ 
се заменя с „5123 4149“;

уу) на ред 150, колона 2 думата „обслужващи“ 
се заменя с „Морски оперативен център – “;

фф) на ред 151, колона 3 кодът „5123 3151“ 
се заменя с „5123 4151“;

хх) на ред 161, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „база за съхранение на 
въоръжение и техника и подготовка на ре-
зервисти, Мобилна КИС“;

цц) на ред 183, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „Мобилна КИС и военни 
формирования от Стационарна КИС“;

чч) на ред 187, колона 2 накрая се поста-
вя запетая и се добавя „база за специална 
техника“;

шш) на редове 188, 219, 271 и 326, колона 
2 думата „обслужващи“ се заменя с „осигу-
ряващи“;

щщ) на ред 233, колона 2 след думата „ба-
тальон“ се добавя „(омваб – ВМС)“;

ъъ) на ред 239, колона 2 думата „ – пилот“ 
се заличава;

ьь) на ред 275, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „ремонтна база за въо-
ръжение и техника“;

юю) на ред 280, колона 2 думите „и „Свър-
зочна бригада“ се заличават;

яя) на ред 281, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „Стационарна КИС“;

яяа) на ред 324, колона 2 накрая се поста-
вя запетая и се добавя „база за съхранение 
на въоръжение и техника и подготовка на 
резервисти, Мобилна КИС“;

яяб) на ред 327, колона 2 думите „Старши 
специалист в щаб на зона във военни форми-
рования на сврбр“ се заменят със „Старши 
специалист в зона във военни формирования 
на Стационарна КИС, Военно-географска 
служба“;

яяв) създават се редове 345, 346, 347, 348, 
349, 350, 351, 352 и 353:
„

345. Заместник-командир 
на национален мобилен 
модул по КИС (DCM)

5121 4345

346. Заместник-командир 
(началник) на сектор 
в база

5121 4346

347. Заместник-командир 
на радарен пост

5122 4347

348. Заместник-началник 
на сектор в база тип „А“ 
на бригада „Логистика“

5123 4348

349. Командир на модул в 
Мобилна КИС

5121 4349

350. Началник на 3D радар 5124 4350

351. Началник на секция 
в База за специална 
техника

5122 4351

352. Началник на служба 
в зона

5122 4352

353. Оперативен дежурен 
в зонален оперативен 
център

5121 4353

“
2. В т. 2 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ 

КАНДИДАТИ“ за военно звание „ОФИЦЕР-
СКИ КАНДИДАТ 2-ри КЛАС“:

а) на ред 21, колона 2 думите „ОКВ V“ се 
заменят със „СКВ ІV“;

б) на ред 39, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „Стационарна КИС“.

3. В т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ 
(СТАРШИНИ)“:

а) за военно звание „СТАРШИНА (МИЧ-
МАН)“:

аа) на ред 4, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „Център за осигуряване“;

бб) на ред 5, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „База за съхранение на 
въоръжение и техника и подготовка на резер-
висти“, а в колона 4 се добавя „п2, п3, п4, п5“;

вв) на ред 6, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „Мобилна КИС“;

гг) на ред 8, колона 2 след думите „военно-
морска база“ се добавя „осигуряващи – ВМС“, 
поставя се запетая и накрая се поставя запетая 
и се добавя „Стационарна КИС, Център за 
документално осигуряване“;

дд) на редове 29 и 42, колона 2 съкращени-
ето „свбр“ се заменя със „Стационарна КИС“;

ее) на ред 31, колона 2 думите „полева 
опорна комуникационна мрежа“ се заменят 
с „Мобилна КИС“ и в колона 4 се добавя 
„п4, п6“;

жж) на ред 39, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „(полеви) учебен полигон“;



БРОЙ 46  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  11   

зз) на ред 43, колона 2 в скобите накрая 
се поставя запетая и се добавя „Стационарна 
КИС, Мобилна КИС“;

ии) на ред 45, колона 2 думите „полева 
опорна комуникационна мрежа“ се заменят 
с „Мобилна КИС“;

кк) на ред 51, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „Център за документално 
осигуряване“;

лл) на ред 62, колона 2 след думата „щаб“ се 
добавя „(командване) на“ и тирето се заличава;

мм) на ред 83, колона 2 след скобите се по-
ставя запетая и се добавя „Стационарна КИС“;

нн) на ред 108, колона 2 думите „на вмб“ 
се заличават;

оо) на ред 109, колона 2 думите „корабни 
дивизиони“ се заменят с „корабен дивизион“;

пп) създават се редове 112, 113 и 114:
„

112. Главен дежурен в от-
ряд – ВМС

7342 3112 п3

113. Концертмайстор 7342 2113 п6

114. Началник на звено в Цен-
тър за документално оси-
гуряване

7341 3114 п3, п4

“
б) за военно звание „СТАРШИ СЕРЖАНТ 

(ГЛАВЕН СТАРШИНА)“:
аа) на ред 3, колона 2 думите „Завеждащ 

на регистратура батальон (дивизион)“ се за-
менят със „Завеждащ на регистратура във: 
батальон (дивизион), военни формирования на 
Стационарна КИС, (полеви) учебен полигон, 
осигуряващи – ВМС“;

бб) на ред 4, колона 4 се добавя „п2, п3, 
п4, п6“;

вв) на ред 5, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „пост, екипаж, башня, 
танк, разчет, КЩМ, бойна машина, център, 
група, ракетно-пускова установка, екип“ и в 
колона 4 се добавя „п3, п4, п6“;

гг) на ред 6, колона 2 след думата „ко-
мандир“ се добавя „(началник)“ и накрая се 
поставя запетая и се добавя „център“;

дд) на ред 12, колона 2 съкращението „свбр“ 
се заменя със „Стационарна КИС“;

ее) на ред 26, колона 2 накрая се поста-
вя запетая и се добавя „Стационарна КИС, 
(полеви) учебен полигон, база за съхранение 
на въоръжение и техника и подготовка на 
резервисти“;

жж) на ред 27, колона 2 накрая се добавя „и 
военни формирования на Стационарна КИС“;

зз) на ред 46, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „звено“;

ии) на ред 92, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „парашутист“;

кк) създава се ред 103:

„

103. Завеждащ обект във 
ВМС

7332 3103 п3, п4

“
в) за военно звание „СЕРЖАНТ (СТАР-

ШИНА І СТЕПЕН)“:
аа) на ред 16, колона 2 накрая се поставя 

запетая и се добавя „бензиностанция“ и в 
колона 4 се добавя „п4“;

бб) на ред 17, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „Стационарна КИС, Гла-
вен разчетно-информационен център – СВ“ и 
в колона 4 се добавя „п3“;

вв) на ред 18, колона 2 абревиатурата „ОКВ“ 
се заменя със „СКВ“;

гг) на ред 25, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „екип“ и в колона 4 се 
добавя „п2“;

дд) на ред 39, колона 2 накрая се поставя 
запетая и се добавя „СКВ“;

ее) на редове 53, 54 и 58, колона 4 се до-
бавя „п1“;

жж) на ред 83, колона 4 се добавя „п4“.
4. В т. 4 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ 

(МАТРОСИ)“:
а) за военно звание „ЕФРЕЙТОР (СТАРШИ 

МАТРОС) 2-ри КЛАС“ се създават редове 
172, 173 и 174:
„

172. Дежурен по ... 8451 1172

173. Помощник-дежурен по ... 8451 1173

174. Уредник на музей и 
библиотека в Мобилна 
комуникационно-инфор-
мационна система

8451 1174

“
б) за военно звание „РЕДНИК (МАТРОС) 

3-ти КЛАС“:
аа) на ред 245, колона 2 накрая се поставя 

запетая и се добавя „парашутист“;
бб) създават се редове 319, 320 и 321:

„

319. Борден домакин 8431 1319

320. Вахтен оператор 8431 1320

321. Дежурен по ... 8431 1321

“
§ 6. В раздел ІІІ от забележките след думите 

„ – „В“ – длъжности за военните формиро-
вания от Българската армия“ се добавя „и 
длъжности за структурите на пряко подчине-
ние на министъра на отбраната – Стационарна 
КИС (с подчинени военни формирования), 
Военно-географска служба, Централно военно 
окръжие и Централен артилерийски техниче-
ски изпитателен полигон“.
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Заключителни разпоредби 
§ 7. Необходимите средства за изпълнение 

на постановлението се осигуряват в рамките 
на бюджета на Министерството на отбраната 
за съответната година.

§ 8. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на отбраната.

§ 9. Постановлението влиза в сила от 
1 юли 2011 г.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

7310

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158 
ОТ 10 ЮНИ 2011 Г.

за предоставяне на лимит за плащания по 
бюджета на съдебната власт за 2011 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Министърът на финансите да пре-
достави лимит на плащания до 6,4 млн. лв. 
по бюджета на съдебната власт за 2011 г. за 
създаването, функционирането и издръжката 
на специализираните съдилища и прокуратури 
през 2011 г.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 се осигуряват за 
сметка на наличностите по сметки от пред-
ходни години по бюджета на съдебната власт 
и се усвояват при условия и по ред, одобрени 
от Висшия съдебен съвет.

Чл. 3. Висшият съдебен съвет до 23 декем-
ври 2011 г. да уведоми министъра на финансите 
за фактически изразходваните през годината 
средства по чл. 1.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет и в съответствие с § 72 
от преходните и заключителните разпоредби 
на Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2011 г. е съгласувано с Висшия 
съдебен съвет.

§ 2. В Постановление № 142 на Минис-
терския съвет от 2011 г. за предоставяне на 
допълнителни средства от централния бюджет 
за 2011 г. по бюджета на Министерството на 
правосъдието и за възлагане на министъра на 
правосъдието организирането и провеждането 
на обществена поръчка по реда на Наредба-
та за възлагане на специални обществени 
поръчки, приета с Постановление № 233 на 
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 7 
от 2007 г., бр. 83 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., 
бр. 49 и 86 от 2010 г. и бр. 12 и 22 от 2011 г.), 
за осигуряване дейността на специализира-

ните органи на съдебната власт (ДВ, бр. 40 
от 2011 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят 

за сметка на резерва за структурни реформи 
и допълнителни фискални мерки по чл. 1, 
ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2011 г.“

2. В § 1 от заключителните разпоредби 
накрая се добавя „и § 3, ал. 1 от преходните 
и заключителните разпоредби на Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2011 г.“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

7311

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 
ОТ 10 ЮНИ 2011 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджет
ни кредити по бюджета на Авиоотряд 28 за 
2011 г. и по бюджета на Министерството на 

външните работи за 2011 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Министърът на финансите да пре-
достави от централния бюджет за 2011 г. 
допълнителни бюджетни кредити в размер 
87 137 лв. по бюджета на Авиоотряд 28 за 
покриване на разходите за извършените на 1, 
22 и 28 февруари 2011 г. полети за евакуация 
на български граждани от Арабска република 
Египет и Великата социалистическа народна 
либийска арабска Джамахирия.

Чл. 2. Министърът на финансите да пре-
достави от централния бюджет за 2011 г. 
допълнителни бюджетни кредити в размер 
21 311 лв. по бюджета на Министерството на 
външните работи за покриване на разходите, 
извършени за оказано съдействие на българ-
ски граждани, изпаднали в беда във Великата 
социалистическа народна либийска арабска 
Джамахирия, Арабска република Египет и 
Република Судан.

Чл. 3. Средствата по чл. 1 и 2 да се оси-
гурят по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за 
устройството на държавния бюджет за сметка 
на целевите разходи по централния бюджет 
за 2011 г.

Чл. 4. Министърът на финансите по предло-
жение на генералния директор на Авиоотряд 
28 и на министъра на външните работи да 
извърши налагащите се промени по бюджетите 
за 2011 г. на Авиоотряд 28 и на Министер-
ството на външните работи.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството 
на държавния бюджет.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на финансите, на ми-
нистъра на външните работи и на генералния 
директор на Авиоотряд 28.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
8 юни 2011 г.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

7312

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 
ОТ 10 ЮНИ 2011 Г.

за финансиране на плащания по договори по 
проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд 
по Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 
16 май 1994 г. относно създаването на Кохези
онен фонд и управлявани от Министерството 

на околната среда и водите

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. Дава съгласие за извършване на 
плащания за 2011 г. по договори, сключени 
по проекти, съфинансирани от Кохезионния 
фонд по Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съве-
та от 16 май 1994 г. относно създаването на 
Кохезионен фонд и управлявани от Министер-

ството на околната среда и водите, съгласно 
приложението. 

Чл. 2. Финансирането на плащанията по 
чл. 1 да се осигури в рамките на одобрения 
трансфер от републиканския бюджет по из-
вънбюджетната сметка на Националния фонд 
към министъра на финансите за 2011 г., а при 
недостиг – от депозити по извънбюджетната 
сметка на Националния фонд.

Чл. 3. Плащанията по чл. 1 да се извършват 
в съответствие с правилата за Кохезионния 
фонд по Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета 
от 16 май 1994 г. относно създаването на Кохе-
зионен фонд, националното законодателство, 
процедурите и Споразумението за изпълнение 
на проекти по Кохезионния фонд по Регламент 
1164/94 чрез управляващия орган, сключено 
между ръководителя на разплащателния орган 
в Министерството на финансите и ръководите-
ля на управляващия орган в Министерството 
на околната среда и водите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 47а от Закона за устройството на 
държавния бюджет.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на околната среда и 
водите и на министъра на финансите.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Приложение 
към чл. 1

Проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд по Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от 
16 май 1994 г. относно създаването на Кохезио нен фонд и управлявани от Министерството на 

околната среда и водите

Номер на проекта спо-
ред подписаните финан-

сови меморандуми

Наименование на проекта

2000 BG 16 P PE 001 Интегриран проект за водния цикъл в гр. София

2000 BG 16 P PE 002 Изграждане на пет регионални депа за битови отпадъци – Монтана, Русе, 
Севлиево, Силистра и Созопол

2001 BG 16 P PE 005 Изграждане на ГПСОВ – Горна Оряховица, Долна Оряховица и Лясковец

2001 BG 16 P PE 006 Изграждане на ГПСОВ – Пазарджик

2002 BG 16 P PE 010 Пречиствателна станция за отпадни води – Търговище

2002 BG 16 P PE 011 Пречиствателна станция за отпадни води – Ловеч

2002 BG 16 P PE 013 Интегриран проект в областта на водния цикъл на гр. Смолян

2002 BG 16 P PE 014 Пречиствателна станция за отпадни води – Севлиево

2002 BG 16 P PE 015 Пречиствателна станция за отпадни води – Попово

2002 BG 16 P PE 017 Интегриран проект за водния цикъл на гр. Балчик

2002 BG 16 P PE 018 Проект за подобряване на водния цикъл на гр. Шумен

2005 BG 16 P PE 006 Интегриран проект за водния цикъл в гр. Кюстендил

2005 BG 16 P PE 001 Интегриран проект за водния цикъл в гр. Сливен – при условие че Ев-
ропейската комисия удължи срока на валидност на разходите по него до 
31 декември 2011 г.

7313
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РЕШЕНИЕ № 412 
ОТ 10 ЮНИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – строителни 
материали – пясъци, от находище „Лозево“, 
разположено в землището на с. Лозево, об
щина Шумен, област Шумен, на „Стройре

сурс“ – ООД, Шумен

На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните 
богатства във връзка с § 105, ал. 2 от Зако-
на за изменение и допълнение на Закона за 
подземните богатства, както и мотивирано 
предложение на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив на подзем-
ни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за 
подземните богатства – строителни материа-
ли – пясъци, представляващи изключителна 
държавна собственост, от находище „Лозево“, 
разположено в землището на с. Лозево, община 
Шумен, област Шумен, на „Стройресурс“ –  
ООД, Шумен. Площта на находището е с 
размер 32 887 кв. м.

2. Определя концесионна площ в размер 
45 686 кв. м, включваща площта на утвърде-
ните запаси от находище „Лозево“ и площите, 
необходими за осъществяване на дейността 
по концесията, определена при граници с 
координати на граничните точки от № 1 до 8 
включително в координатна система „1970 г.“ 
съгласно приложението.

3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Строй-

ресурс“ – ООД, Шумен – титуляр на удосто-
верение за търговско откритие № 0059 от 17 
декември 2002 г.

5. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива пясъци в границите на 

находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите 

пясъци;
5.1.3. право на ползване върху техноло-

гичните отпадъци от добива и първичната 
преработка;

5.1.4. да извършва преработка, складира-
не, транспортиране и продажба на добитите 
пясъци;

5.1.5. да ползва за срока на концесията съ-
ществуващата до момента на подписване на 
концесионния договор геоложка и техническа 
документация и информация;

5.1.6. да извършва с осигурени от него 
средства и на свой риск и след предварително 
съгласуване с концедента и с компетентните 
органи необходимите дейности, свързани с 

добива, включително допроучване и експло-
атационно проучване на подземните богатства 
в границите на находището по т. 1.

5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото 

концесионно плащане при условия и в сро-
ковете, определени в концесионния договор;

5.2.2. да изготви и представи на министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма:

5.2.2.1. цялостен работен проект за добив 
и първична преработка на подземните бо-
гатства; срокът за представяне е 8 месеца от 
влизането в сила на концесионния договор; 
след съгласуване с министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма цялостният работен 
проект става неразделна част от концесион-
ния договор;

5.2.2.2. проект за рекултивация на концеси-
онната площ по т. 2, съгласуван с компетент-
ните органи; срокът за представяне е 8 месеца 
от влизането в сила на концесионния договор; 
проектът за рекултивация става неразделна 
част от концесионния договор;

5.2.2.3. годишен работен проект за добив 
и първична преработка за всяка година от 
срока на концесията; срокът за представяне 
е 31 януари на съответната година; за първа-
та година от срока на концесията срокът за 
представяне е 8 месеца от влизането в сила 
на концесионния договор; след съгласуване 
с министъра на икономиката, енергетиката 
и туризма годишният работен проект става 
неразделна част от концесионния договор;

5.2.2.4. план за управление на минните 
отпадъци; срокът за представяне е 8 месеца 
от влизането в сила на концесионния до-
говор; след утвърждаване от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма планът 
за управление на минните отпадъци става 
неразделна част от концесионния договор;

5.2.3. да разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономическа 
неизгодност за бъдещо разработване на на-
ходището;

5.2.4. да изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 
се спазват законите, правилниците и наред-
бите за правилно и безопасно разработване 
на находища на подземни богатства;

5.2.5. да допуска по всяко време до кон-
цесионната площ по т. 2 контролни органи и 
оторизирани представители на концедента и 
да им предоставя документи и информация, 
имащи отношение към изпълнението на за-
дълженията по концесионния договор;

5.2.6. да води и да предоставя на министъра 
на икономиката, енергетиката и туризма или 
на посочен от него компетентен държавен 
орган подробна геоложка, техническа и друга 
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документация и информация, изготвена във 
връзка с ползването на находището в грани-
ците на концесионната площ по т. 2;

5.2.7. да не предоставя на трети лица без 
разрешение на министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма геоложка, техничес-
ка или друга документация и информация, 
която притежава във връзка и по повод на 
концесията;

5.2.8. да застрахова за своя сметка и в 
полза на концедента обекта по т. 1, ако той 
може да бъде застрахован, съгласно Кодекса 
за застраховането;

5.2.9. да спазва изискванията на Закона за 
културното наследство и да осигури периоди-
чен мониторинг на територията на добивните 
работи от археолог на Регионалния истори-
чески музей;

5.2.10. да предприема за своя сметка и на 
своя отговорност всички възможни правни и 
фактически действия за постигане на спора-
зумение с титулярите на вещни права върху 
земята, както и за промяна на предназначе-
нието на земята и одобряване на съответния 
подробен устройствен план за поземлените 
имоти, попадащи в концесионната площ.

5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концеси-

онера концесионно плащане при условията 
и в сроковете, определени в концесионния 
договор;

5.3.2. право на собственост върху всяка 
геоложка, техническа и друга информация и 
документация, изготвена във връзка с разра-
ботването на находището по т. 1;

5.3.3. да контролира изпълнението на 
задълженията на концесионера по концеси-
онния договор и условията на концесията, 
включително чрез право на достъп до конце-
сионната площ по т. 2 и чрез получаване от 
концесионера на документи и информация;

5.3.4. да прекрати едностранно концесион-
ния договор при неизпълнение от страна на 
концесионера на основните задължения или 
условията по концесията.

5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване 

на условията по концесията и за изпълнение 
на задълженията по концесионния договор;

5.4.2. да оказва съдействие при осъщест-
вяване на концесията съгласно договорните 
условия, включително чрез своевременно 
съгласуване на предоставените от концеси-
онера цялостен работен проект и годишни 
работни проекти.

6. Определя следните условия за осъщест-
вяване на концесията:

6.1. Добивът на подземното богатство по 
т. 1 започва след влизане в сила на решение 
по оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) или решение да не се извършва 
ОВОС на инвестиционното предложение за 
добив и първична преработка на подземни 

богатства от находище „Лозево“, разположено 
в землището на с. Лозево, община Шумен, 
област Шумен, по реда на Закона за опазване 
на околната среда. 

6.2. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани 
с опазването на околната среда, водите, земе-
делските земи и горите, защитените със закон 
територии и обекти, в т.ч. чрез извършване 
на оценка на съвместимостта на добива на 
подземни богатства, съгласно Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проек-
ти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони 
(ДВ, бр. 73 от 2007 г.), както и изискванията 
за опазване на културните ценности, нацио-
налната сигурност, отбраната на страната и 
обществения ред;

6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

6.2.3. да изпълнява параметрите на конце-
сията, предложени с работната програма за 
разработка на находище „Лозево“ – приложе-
ние към концесионния договор, представена 
от „Стройресурс“ – ООД, Шумен;

6.2.4. да извършва всички дейности по 
предоставената концесия в съответствие с 
установените технически и технологични 
стандарти;

6.2.5. да не изгражда сгради и трайни 
съоръжения върху земята, на която или под 
която е находището на подземни богатства;

6.2.6. да спазва указанията, давани от 
министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма при съгласуване на проектите по 
т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;

6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи 
се рекултивационни мероприятия;

6.2.8. да изпълнява съгласуваните с кон-
цедента цялостен работен проект за добив 
и първична преработка и годишни работни 
проекти;

6.2.9. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ.

6.3. За осъществяване на концесията не се 
изискват задължителни подобрения.

6.4. Добивните работи да започнат след 
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.

6.5. Концесионният договор влиза в сила 
от датата на подписването му.

7. Определя за начален срок на концесията 
датата на влизане в сила на концесионния 
договор.

8. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията по концесион-
ния договор:

8.1. Безусловна неотменяема банкова га-
ранция от българска банка за гарантиране 
изпълнението на задължението за заплащане 
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на концесионно плащане и дължимия върху 
него данък върху добавената стойност (ДДС):

8.1.1. за първия отчетен период гаранцията 
е в размер на сумата, посочена в т. 9.4, и се 
представя на концедента в 30-дневен срок от 
влизането в сила на концесионния договор;

8.1.2. за всеки следващ отчетен период, оп-
ределен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на 
сто от концесионното плащане за предходния 
период (с ДДС) и се представя на концедента 
в 30-дневен срок след периода на плащане;

8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 
е валидна до 60 дни от изтичането на съот-
ветния отчетен период.

8.2. Откриване от страна на концесионера 
на доверителна банкова сметка в посочена от 
концедента банка за обезпечаване изпълне-
нието на задълженията, свързани с опазване 
и възстановяване на околната среда и с ре-
култивацията:

8.2.1. в доверителната банкова сметка по 
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година 
за срока на концесията сума, представлява-
ща 1/25 част от общия размер на паричните 
средства, предвидени за опазване на околната 
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;

8.2.2. за първата година от срока на кон-
цесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя 
на концедента в 30-дневен срок считано от 
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;

8.2.3. за всяка следваща календарна година 
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 
се представя на концедента до 31 януари на 
съответната година;

8.2.4. начинът за разпореждане със сметката 
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.

8.3. В случай че концесионерът предпочете 
да гарантира изпълнението на задължението 
си за ликвидация на миннодобивния обект и 
за рекултивация на засегнатите земи с друг 
вид финансово обезпечение, условията и редът 
за неговото предоставяне се договарят между 
страните в концесионния договор.

8.4. Право на концедента да прекрати едно-
странно концесионния договор при неизпъл-
нение от страна на концесионера на което и 
да е от основните задължения или условията 
на концесията по това решение. Условията 
и сроковете за упражняване на правото за 
едностранно прекратяване на договора се 
определят в концесионния договор.

8.5. Дължат се лихви за забавено изпълнение 
на паричните задължения, както и неустойки 
при неизпълнение или при забавено изпълне-
ние от страна на концесионера на договорните 
задължения. Конкретните размери на лихвите 
и неустойките и моментът на неизпълнение-
то на отделните задължения се определят в 
концесионния договор.

8.6. Във всички случаи на неизпълнение от 
страна на концесионера концедентът има право 
да търси и обезщетение по общите правила.

9. За предоставената концесия за добив 
концесионерът заплаща на концедента по ред, 
определен в концесионния договор, концеси-
онно плащане, както следва:

9.1. Периодични парични плащания за 
срока на концесията, дължими на 6-месечни 
вноски, като срокът на плащане е 30-о число 
на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем-
ври за всяка календарна година от срока на 
концесията.

9.3. Размерът на възнаграждението се оп-
ределя конкретно за всяка 6-месечна вноска, 
като 7 на сто от базата за изчисляване на 
концесионното възнаграждение се умножи 
по добитото количество подземно богатство 
за съответния отчетен период съгласно чл. 1, 
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определя-
не на конкретния размер на концесионното 
възнаграждение за добив на строителни и 
скалнооблицовъчни материали – приложение 
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите 
и методиката за определяне на концесион-
ното възнаграждение за добив на подземни 
богатства по реда на Закона за подземните 
богатства. Съобразно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква 
„в“ от методиката концесионното възнаграж-
дение за единица добито подземно богатство 
не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./тон. Тази 
стойност се индексира ежегодно с процента 
на увеличение на цените на строителните и 
скалнооблицовъчните материали по инфор-
мация, предоставена от Националния статис-
тически институт, при базова статистическа 
информация за цените за 2005 г. съгласно 
чл. 1, ал. 4 от методиката.

9.4. Минималният размер на концесионното 
плащане за всяко 6-месечие от срока на кон-
цесията не може да бъде по-нисък от сумата, 
определена на базата на 2610 тона добита 
суровина и предвидената стойност за единица 
добито подземно богатство съгласно чл. 1, 
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3.

9.5. Цялото дължимо концесионно плащане 
(без ДДС), определено по реда на т. 9.3 или 
9.4, се внася в приход на община Шумен по 
ред, определен в концесионния договор.

9.6. Размерът на концесионното плащане 
по т. 9.3 и 9.4 се променя с допълнително 
споразумение към концесионния договор при 
промяна на законодателството, уреждащо реда 
за неговото определяне.

10. Определя други изисквания, свързани 
с концесията:

10.1. Приложимо право по отношение на 
концесията е българското.

10.2. Всички спорове между страните по 
концесионния договор се решават по взаим-
но съгласие, а в случай на непостигане на 
съгласие спорът се решава по съдебен ред.

11. Оправомощава министъра на иконо-
миката, енергетиката и туризма:
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11.1. Да проведе преговори и да сключи кон-
цесионния договор със „Стройресурс“ –  ООД, 
Шумен, в 3-месечен срок от влизането в сила 
на решението за предоставяне на концесия.

11.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

11.4. Да представлява държавата по съ-
дебните дела, свързани с изпълнението и 
прекратяването на концесионния договор, 
включително да предявява вземанията на 
концедента по съдебен ред.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

Приложение  
към т. 2

Координатен регистър 
на граничните точки на концесионната площ 

в координатна система „1970 г.“
Концесионна площ

Точка
№

Координати

Х (север), м Y (изток), м

1. 4 693 843.4 9 554 411.1

2. 4 693 858.4 9 554 431.1

3. 4 693 834.2 9 554 534.1

4. 4 693 931.4 9 554 628.1

5. 4 693 842.6 9 554 721.5

6. 4 693 690.8 9 554 616.2

7. 4 693 630.6 9 554 558.0

8. 4 693 699.5 9 554 481.1
7314

РЕШЕНИЕ № 416 
ОТ 10 ЮНИ 2011 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна 
собственост, намиращи се в землището на 
с. Чешнегирово, община Садово, за държав
на нужда за изграждане на обект „Рекон
струкция и електрификация на жп линията 
Пловдив – Свиленград и оптимизиране на 
трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 1: Кру

мово – Първомай

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с 
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби 
на Закона за държавната собственост

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Отчуждава за държавна нужда за изграж-
дане на обект „Реконструкция и електрифика-
ция на жп линията Пловдив – Свиленград и 
оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“, 
Фаза 1: Крумово – Първомай, съгласно Запо-
вед № РД-02-14-684 на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството от 27 април 
2010 г. за изменение на парцеларния план за 
землището на с. Чешнегирово за пътен надлез 
„Чешнегирово 1“ на км 178+692,070, части 
от имоти – частна собственост, намиращи 
се в землището на с. Чешнегирово, община 
Садово, подробно описани в приложението 
по вид, размер, местонахождение, размер на 
паричното обезщетение и собственици.

2. Средствата, необходими за финансиране 
на процедурата по отчуждаване на имотите 
по т. 1, са за сметка на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията.

3. Решението може да се обжалва пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

Приложение  
към т. 1

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ
Землище с. Чешнегирово – ЕКАТТЕ 81342 – км 178 + 692.070

Имот 
№

Стар номер 
на имот 

(имот № от 
парцеларния 

план)

Вид 
терито-

рия

На-
чин 
на 

трай-
но 

полз-
ване

Мест-
ност

К
ат

ег
ор

и
я

Площ 
(в 

дка)

Площ 
за от-
чуж-

даване 
(в дка)

Oцен-
ка на 

площт а 
за 

обеще-
тение
(в лв.)

Вид 
соб-
стве-
ност

Собственик

Адрес на 
собстве-

ника
(име, презиме, 

фамилия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

073034 81342.73.015 Земедел-
ска

Нива Пясъка VI 3,722 0,156 153,00 Част-
на

Живка Йорда-
нова Попчева

гр. Пър-
вомай, ул. 
Кочо Чес-
тименски 
№ 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

075021 81342.75.014 Земедел-
ска

Нива Герен 
Пара

VІ 3,301 0,345 352,00 Част-
на

Павла Димит-
рова Спасова

с. Чешнеги-
рово

075023 81342.75.015 Земедел-
ска

Нива Герен 
Пара

IV 4,235 0,192 207,00 Част-
на

Череша Дими-
трова Ангелова

с. Чешнеги-
рово

075016 81342.75.016 Земедел-
ска

Нива Герен 
Пара

IV 8,001 0,086 95,00 Част-
на

Петър Киров 
Георгов

с. Чешнеги-
рово

088019 81342.088.001 Земедел-
ска

Нива Геньово-
то лозе

V 0,340 0,195 196,00 Част-
на

Костадинка 
Димитрова 
Малакова

гр. Плов-
див, ул. 
„Волга“ 
№ 51

088022 81342.088.002 Земедел-
ска

Нива Геньово-
то лозе

V 0,422 0,070 71,00 Част-
на

Величка Ата-
насова Кири-
мова

с. Чешнеги-
рово

088025 81342.088.003 Земедел-
ска

Лозе Геньово-
то лозе

V 1,214 0,151 152,00 Част-
на

Димитър Бла-
гоев Търбенов

с. Чешнеги-
рово

088027 81342.088.004 Земедел-
ска

Нива Геньово-
то лозе

V 1,302 0,129 127,00 Част-
на

н-ци Спас Пет-
ков Митев

с. Милево

088033 81342.088.005 Земедел-
ска

Нива Геньово-
то лозе

V 2,681 0,434 428,00 Част-
на

София Атана-
сова Търнена

гр. София, 
ж.к. „Овча 
купел 1“, 
бл. 525, вх. 
Ж, ап. 191

088028 81342.088.012 Земедел-
ска

Нива Геньово-
то лозе

V 2,834 0,361 356,00 Част-
на

Спаска Тодоро-
ва Драгнева

гр. Плов-
див, ул. 
„Звезда“ 
№ 29

088041 81342.088.013 Земедел-
ска

Нива Геньово-
то лозе

V 2,263 0,024 24,00 Част-
на

Владимир Ран-
гелов Кънов

гр. Пловдив 

Димитър Анге-
лов Кънов

с. Чешнеги-
рово

Райка Георгие-
ва Кънова

с. Чешнеги-
рово

Елена Рангело-
ва Христозова

гр. Първо-
май

088021 81342.088.015 Земедел-
ска

Нива Геньово-
то лозе

V 0,719 0,174 172,00 Част-
на

Петкана Трен-
дафилова Зап-
рянова

с. Чешнеги-
рово

089008 81342.089.005 Земедел-
ска

Нива Геньово-
то лозе

VI 3,973 0,144 144,00 Част-
на

Димитър 
Петров Мизи-
нов

с. Чешнеги-
рово

 Брой имоти: 13     2,461 2477,00

7318
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РЕШЕНИЕ № 417 
ОТ 10 ЮНИ 2011 Г.

за отчуждаване на части от имоти – частна 
собственост, намиращи се в землището на 
гр. Първомай, община Първомай, за държав
на нужда за изграждане на обект „Рекон
струкция и електрификация на жп линията 
Пловдив – Свиленград и оптимизиране на 
трасето за скорост 160 км/ч“, Фаза 1: Кру

мово – Първомай

На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с 
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби 
на Закона за държавната собственост

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Отчуждава за държавна нужда за изграж-
дане на обект „Реконструкция и електрифика-
ция на жп линията Пловдив – Свиленград и 
оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“, 
Фаза 1: Крумово – Първомай, съгласно Запо-
вед № РД-02-14-683 на министъра на регионал-

ното развитие и благоустройството от 27 април 
2010 г. за изменение на парцеларния план за 
пътен надлез на км 199+241 в землището на 
кв. Дебър, за засегнати имоти в землището 
на гр. Първомай, части от имоти – частна 
собственост, намиращи се в землището на 
гр. Първомай, община Първомай, подробно 
описани в приложението по вид, размер, 
местонахождение, размер на паричното обез-
щетение и собственици.

2. Средствата, необходими за финансиране 
на процедурата по отчуждаване на имотите 
по т. 1, са за сметка на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията.

3. Решението може да се обжалва пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

Приложение  
към т. 1

РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ

Землище гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, ЕКАТТЕ 59080 – км 199+241.44

Имот 
№

Стар 
номер 

на имот 
(имот 

№ от пар-
целарния 

план)

Вид 
тери-
тория

На-
чин 
на 

трай-
но 

полз-
ване

Мест-
ност

Площ 
(в дка)

Площ, 
отчуж-
дена 
с Ре-
шение 
№ 926 

на 
МС от 
2005 г.

Площ, 
отчуж-
дена 
с Ре-
шение 
№ 266 

на 
МС от 
2009 г.

Площ 
за от-
чуж-
дава-
не (в 
дка)

Oцен-
ка на 

площ та 
за обез-
щете-
ние 

(в лв.)

Вид 
соб-
стве-
ност

Собстве-
ник

Адрес на 
собстве-

ника(име, 
презиме, 
фами-
лия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

031024 59080.31.24 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

4,100 - - 0,285 258,00 Част-
на

Янко 
Андонов 
Андонов

гр. Първо-
май, ул. „Х. 
Димитър“ 
№ 5

031058 59080.31.29 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

5,252 - - 2,106 1943,00 Част-
на

Стоянка 
Дими-
трова 
Данкова

гр. Плов-
див, ул. 
„Лайпциг“ 
№ 5

031030 59080.31.30 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

3,731 - 1,627 0,307 277,00 Част-
на

Гинка 
Маркова 
Чилин-
гирова

гр. Пър-
вомай, ул. 
„Аспарух“ 
№ 9

031031 59080.31.31 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

3,532 - 0,607 0,341 308,00 Част-
на

Спас 
Ангелов 
Некезов

гр. Първо-
май

031032 59080.31.32 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

2,730 - - 0,841 742,00 Част-
на

Юрдан 
Николов 
Калай-
джиев

гр. Първо-
май

031033 59080.31.33 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

2,752 - 0,981 0,012 11,00 Част-
на

Иван 
Атанасов 
Тянков

гр. Първо-
май 
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031041 59080.31.41 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

9,922 - 0,404 0,429 379,00 Част-
на

Ангел 
Иванов 
Кирев

гр. Пър-
вомай, ул. 
„Яворов“ 
№ 4

031042 59080.31.42 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

8,453 - 1,903 0,151 134,00 Част-
на

Вален-
тина 
Георгиева 
Папазова

гр. Пър-
вомай, ул. 
Панайот 
Хитов

031043 59080.31.43 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

5,684 - 1,502 0,556 513,00 Част-
на

Димо 
Госпо-
динов 
Велев

гр. Първо-
май

031046 59080.31.46 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

12,899 - - 3,709 3498,00 Част-
на

Анка 
Дякова 
Малкова

гр. Пър-
вомай, ул. 
„Шипка“ 
№ 4

031047 59080.31.47 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

3,200 - - 2,138 1929,00 Част-
на

Васил 
Дяков 
Папазов

гр. Плов-
див, ул. 
„Коматев-
ско шосе“ – 
Дом за ста-
ри хора

031051 59080.31.51 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

4,163 - 1,824 0,771 664,00 Част-
на

Георги 
Петков 
Гад жев

гр. Пър-
вомай, ул. 
„Ангел 
войвода“ 
№ 19

031056 59080.31.56 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

5,063 - - 0,960 847,00 Част-
на

Димитър 
Ангелов 
Некезов

гр. София, 
кв. „Иван 
Вазов“, ул. 
„Д. Манов“ 
№ 25, бл. 
52Б, ап. 10

031057 59080.31.57 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Дели 
Юрт

4,214 - - 0,506 436,00 Част-
на

Мариана 
Петрова 
Атана-
сова

гр. Раднево, 
ул. „Милчо 
Стоянов“ 
№ 3, вх. Б, 
ет. 6, ап. 16

043037 59080.43.37 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Кру-
шака 
Сама-
хора

5,460 - 2,049 0,093 82,00 Част-
на

Атанас 
Ангелов 
Панайо-
тов

гр. Първо-
май

043067 59080.43.67 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Кру-
шака 
Сама-
хора

4,640 - 1,135 0,153 132,00 Част-
на

Златка 
Ангелова 
Панайо-
това

гр. София

043068 59080.43.68 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Кру-
шака 
Сама-
хора

4,640 - 1,636 0,147 127,00 Част-
на

Атанас 
Ангелов 
Панайо-
тов

гр. Първо-
май

043039 59080.43.39 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Кру-
шака 
Сама-
хора

4,089 - 0,452 0,183 158,00 Част-
на

Боби 
Павлов 
Доросиев

гр. Пловдив

043040 59080.43.40 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Кру-
шака 
Сама-
хора

4,100 - 0,051 0,111 96,00 Част-
на

Боби 
Павлов 
Доросиев

гр. Пловдив

043041 59080.43.41 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Кру-
шака 
Сама-
хора

16,290 - 2,391 0,102 99,00 Част-
на

Петър 
Димит-
ров 
Павлов

гр. Първо-
май 

043044 59080.43.44 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Кру-
шака 
Сама-
хора

7,380 1,349 - 0,042 38,00 Част-
на

Ангел 
Благоев 
Обърне-
чев

гр. Пър-
вомай, ул. 
„Ал. Стам-
болийски“ 
№ 2, вх. А, 
ап. 1
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ 
НА СРЕДСТВАТА  

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Изменение към Меморандума за разбирател
ство относно изпълнението на Норвежката 
програма за сътрудничество за икономически 
растеж и устойчиво развитие в България 
между Република България и Кралство 

Норвегия
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото 
Народно събрание на 15 март 2011 г. – ДВ, 
бр. 26 от 2011 г. В сила от 15 април 2011 г.)

Член 1 
Меморандумът за разбирателство между 

Република България и Кралство Норвегия, 
подписан на 25.10.2007 г. в Брюксел и на 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

043046 59080.43.46 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Кру-
шака 
Сама-
хора

2,820 1,651 - 0,013 11,00 Част-
на

Гочо 
Хрис тов 
Колев

гр. Димит-
ровград, ул. 
„Пирин“ 
№ 4

087001 59080.87.1 Земе-
делска 
тери-
тория

Нива Гере-
ните

14,911 2,523 - 0,046 42,00 Част-
на

Методи 
Дойчи-
нов 
Поп- 
дойчи-
нов

гр. Първо-
май

Общо: 140,025   14,002 12 724,00

7316

РЕШЕНИЕ № 426 
ОТ 15 ЮНИ 2011 Г.

за обявяване на 16 юни 2011 г. за ден на 
национален траур

На основание чл. 105 от Конституцията на 
Република България във връзка с чл. 22 от 
Закона за държавния печат и националното 
знаме на Република България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Обявява 16 юни 2011 г. за ден на национален 
траур по повод на трагично загиналите български 
граждани при катастрофата на Автомагистрала 
„Тракия“ на 15 юни 2011 г.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Желязков

7425

30.10.2007 г. в София, се променя в съответ-
ствие с чл. 2 от това изменение. 

Член 2
Съществуващото първо изречение на чл. 2, 

т. 3 от меморандума се изменя, както следва: 
„Дирекция „Мониторинг на средствата от 

ЕС“ в администрацията на Министерския 
съвет действа като Национално координаци-
онно звено от българска страна.“

Член 3
Всички останали разпоредби на меморан-

дума за разбирателство и неговите анекси 
остават непроменени. 

Член 4
Изменението следва да бъде инкорпорирано 

в посочения меморандум за разбирателство и 
да бъде публикувано на интернет страниците 
на Националното координационно звено и 
Иновация Норвегия. 

Член 5
Изменението се прилага временно от деня 

на неговото подписване. Република Бълга-
рия следва да уведоми другата страна чрез 
дипломатически канали за завършването 
на вътрешните процедури, необходими за 
влизането на това изменение в сила. Това 
изменение влиза в сила на деня, следващ деня 
на получаване на посоченото уведомление.

Това изменение е подписано в два ориги-
нала на английски език. 
Подписано в Брюксел  Подписано в Брюксел
на 6 юли 2010 г.  на 6 юли 2010 г.
За Република За Кралство
България: Норвегия:
Бойко Коцев, Ода Хелен Слетнес,
постоянен  посланик и ръководи-
представител тел на мисията на
на Република България Кралство Норвегия 
към ЕС в Брюксел към ЕС в Брюксел
6439
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ОТБРАНАТА

НАРЕДБА № Н15 
от 25 май 2011 г.

за придобиване на квалификация по профе
сия „Сержант (Старшина за Военноморските 

сили) – инструктор“

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Дър-
жавното образователно изискване (ДОИ) за 
придобиване на квалификация по професията 
863050 „Сержант (Старшина за Военноморски-
те сили) – инструктор“ от област на образова-
ние „Обществена сигурност и безопасност“ и 
професионално направление 863 „Военно дело 
и отбрана“ съгласно Списъка на професиите 
за професионално образование и обучение по 
смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за професи-
оналното образование и обучение. 

Чл. 2. Държавното образователно изисква-
не за придобиване на квалификация по профе-
сия „Сержант (Старшина за Военноморските 
сили) – инструктор“ определя изискванията за 
придобиване четвърта степен на професионал-
на квалификация за специалности съгласно 
приложението.

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 
и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от 
Закона за професионалното образование и 
обучение се разработват учебен план и учеб-
ни програми за обучението по съответните 
специалности по чл. 2. 

(2) Документацията по ал. 1 за професи-
онално образование се разработва от Ми-
нистерството на образованието, младежта и 
науката, а за професионално обучение – от 
Министерството на отбраната.

Раздел II
Съдържание на Държавното образователно 

изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя 
равнището на задължителната професио-
нална подготовка в края на обучението по 
професията, което гарантира на обучаемия 
възможност за упражняване на професията 
„Сержант (Старшина за Военноморските 
сили) – инструктор“.

(2) Държавното образователно изискване 
за придобиване на квалификация по профе-
сия „Сержант (Старшина за Военноморските 
сили) – инструктор“ определя общата, отрас-
ловата и специфичната задължителна профе-
сионална подготовка за професията, както и 
задължителната чуждоезикова подготовка по 
професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължи-
телна професионална подготовка по ал. 2 
включва:

1. необходимите професионални компе-
тенции (знания, умения и професионално-
личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира 
съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо-
дящото образователно равнище, изискванията 
към здравословното състояние на кандидатите 
за обучение, профилът на професията, целите 
на обучението, оценяването по време и при 
завършване на обучението, свидетелството за 
придобитата професионална квалификация, 
необходимата материална база.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на наред-

бата се дават от министъра на отбраната на 
Република България.

§ 2. Наредбата се издава на основание 
чл. 26, т. 15, чл. 31, ал. 1 и чл. 95, ал. 4 от 
Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България във връзка с чл. 16, т. 7 
от Закона за народната просвета. 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: А. Ангелов

Приложение  
към чл. 2

Държавно образователно изискване за при
добиване на квалификация по професията 
„Сержант (Старшина за Военноморските 

сили) – инструктор“

Професионално направление:

863 „Военно дело и отбрана“

Наименование на професията:

863050 „Сержант (Старшина за Военноморски-
те сили) – инструктор“

Специалност Степен на професионал-
на квалификация

8630501 Инстру к тор -
ска дейност по 
общовойскова 
и специална 
подготовка

Четвърта

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално обра-

зователно равнище за лица, навършили 16 години
За придобиване на четвърта степен на профе-

сионална квалификация по професията „Сержант 
(Старшина за Военноморските сили) – инструк-
тор“ от Списъка на професиите за професио-
нално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 
от Закона за професионалното образование и 
обучение (утвърден от министъра на образова-
нието, младежта и науката със Заповед № РД-
09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед 
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., 
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед 
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-
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09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., 
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед 
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г.) входящото ми-
нимално образователно равнище е завършено 
средно образование.

1.2. Изисквания за входящо квалификационно 
равнище или професионален опит

За обучение по професията „Сержант (Стар-
шина за Военноморските сили) – инструктор“ с 
придобиване на четвърта степен на професио-
нална квалификация се изисква кандидатите за 
обучение (войници и матроси) да имат прослуже-
ни три години военна служба съгласно чл. 238, 
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35 от 
2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93, 99 от 2009 г. и бр. 16 
от 2010 г.) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Пра-
вилника за прилагане на Закона за отбраната и 
въоръжените сили на Република България (ДВ, 
бр. 25 от 2010 г.).

2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, лич-

ностни качества, особености на условията на 
труд, оборудване и инструменти, изисквания 
за упражняване на професията, определени в 
законови и подзаконови актове (здравословно 
състояние, правоспособност и др.)

Сержантът (Старшината за Военноморските 
сили) – инструктор, може да работи в поделения-
та на Българската армия и в други военизирани 
структури (формирования), включени в системата 
за образование и квалификация за нуждите на 
въоръжените сили, както и в съставите на мно-
гонационални екипи в страната и извън нея; да 
извършва дейности в областта на обучението по 
начална, общовойскова и специална подготовка 
и релевантно свързаното с тях възпитание на 
личния състав от обучаваните войскови единици. 
В своята работа той се ръководи от заповедите, 
разпорежданията, указанията на по-горестоящи-
те в йерархията командири, от нормативните 
актове и учебната документация, свързани с 
организацията, съдържанието и провеждането 
на учебно-възпитателния процес, в който той е 
пряко ангажиран.

Сержантът (Старшината за Военноморските 
сили) – инструктор: 

– организира и провежда обучение на личен 
състав и малки подразделения (до взвод) в мир-
но и военно време в предметната област, която 
преподава, като използва подходящи образова-
телни стратегии, методи и техники, които дават 
оптимален резултат в тази област;

– подбира и планира подходящите методи, 
средства, материали и образователен инстру-
ментариум за постигане на поставените цели и 
стандарти на обучение;

– планира подготовката и обучението и 
прогнозира очакваните резултати от ученето;

– планира осигуряването на подготовката и 
обучението с необходимите ресурси и матери-
ално-техническа база в съответната предметна 
област;

– контролира, анализира, оценява и отчита 
резултатите от проведеното обучение и използва-
ните по време на обучението материални средства 

(оръжие, боеприпаси, техника) с цел усъвър-
шенстване и постигане на по-добра ефективност 
и ефикасност на преподаването и обучението;

– спазва военно-професионалната и коле-
гиалната етика в ежедневната си работа и не 
допуска нарушаване на правата и накърняване 
на личното достойнство на обучаемите;

– спазва правилата за здравословни и безо-
пасни условия на труд и за опазване на околната 
среда при изпълнение на служебните си задъл-
жения в мирновременна обстановка.

Сержантът (Старшината за Военноморските 
сили) – инструктор, е отговорен за:

– качественото и ефективно провеждане на 
учебния процес с подчиненото му подразделение 
по видовете подготовки, спазването на правилата 
за здравословни и безопасни условия на труд и 
опазването на околната среда при изпълнение 
на служебните му задължения;

– правилната експлоатация, обслужването и 
грижливото съхранение на повереното му въо-
ръжение, снаряжение и техника, както и поддър-
жането на използваната учебно-материална база;

– сигурността и опазването на живота и 
здравето на своите обучаеми по време на учебни 
занятия и при други учебни форми и дейности, 
организирани от обучаващата институция.

При упражняване на професията се изисква 
сержантът (старшината за Военноморските 
сили) – инструктор, да притежава умения за 
пренагласа (работа при променящи се задачи 
и условия), издръжливост при изпълнение на 
еднообразни рутинни дейности; умения за бър-
зо, адекватно и отговорно вземане на решения, 
концентрация на вниманието и наблюдателност; 
съобразителност, гъвкавост и способности за 
планиране и организиране на дейности; издръж-
ливост на напрегната работа и стрес; умения за 
устно и писмено изразяване; готовност и умение 
както за самостоятелна работа, така и за работа 
в екип; дисциплинираност (готовност за точно 
и прецизно спазване на инструкции, указания и 
изисквания); умение за работа с хора; организира-
не на колективна трудова дейност; упражняване 
на контрол и оценяване на дейността на други 
хора; умения за справяне с критични ситуации; 
проява на гъвкавост при прилагане на различни 
лидерски стилове; спазване на обноските според 
военно-професионалната етика и поддържане 
на външен вид, отговарящ на изискванията за 
всички военнослужещи.

Нормалната дневна продължителност на 
служебното време е 8 часа, като при дежурство 
и провеждане на денонощни полеви занятия 
продължителността може да достигне до 24 часа. 
При даване на дежурства, участие във военни 
учения, мобилизации, задгранични мисии и др. 
се налага сержантът (старшината) да работи в 
почивните и в празничните дни. 

При провеждане на теоретическо обучение 
работи предимно в учебни кабинети, а при про-
веждането на практическо обучение работи на 
открито (полигони, учебни плацове, стрелбища) 
и по-рядко в учебни кабинети. При провеждане 
на стрелби и тактически занятия, както и при 
работа в бойни условия, рискът за здравето и 
сигурността е много висок.
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В работата си сержантът (старшината за 
Военноморските сили) – инструктор, използва: 

– дидактически материали – помагала, ка-
талози, макети и модели, схеми и топографски 
карти, видеофилми, слайдове, диапозитиви, 
програмни и мултимедийни продукти;

– работна документация – закони, правил-
ници, наредби, инструкции, заповеди, устави; 
учебни планове и програми за бойна подготовка, 
планове за занятия; документи, отчитащи дви-
жението на използваните материални средства;

– въоръжение; бойна и транспортна техника; 
оптически прибори, уреди и апарати; компютър-
на, изчислителна и комуникационна техника; 
автоматизирани системи за управление; поли-
гонни съоръжения, тренажори и симулатори; 
учебна и магнитна дъска;

– бойни припаси и имитационни средства, 
маскировъчни средства и материали, горивно-
смазочни материали;

– униформено облекло и снаряжение; инди-
видуални средства за защита; средства за про-
тивохимическа и биологическа защита.

2.2. Възможности за продължаване на про-
фесионалното обучение

Придобилият четвърта степен на професио-
нална квалификация по професията „Сержант 
(Старшина за Военноморските сили) – инструк-
тор“ може да продължи обучението си за при-
добиване на професионална квалификация по 
друга професия от професионално направление 
„Военно дело и отбрана“, като обучението по 
общата задължителна и част от специфичната 
професионална подготовка се зачитат.

„Сержантът (Старшината за Военноморските 
сили) – инструктор“ може да продължи обучени-
ето си в курсове за професионална квалификация 
или в целеви курсове и да получи възможност за 
присвояване на звание „сержант“ („старшина I 
степен“), „старши сержант“ („главен старшина“), 
„старшина“ („мичман“), които му дават право 
да заема длъжности съответно – заместник-ко-
мандир на взвод, главен сержант (флагмански 
старшина) на батальон (дивизион), полк, база, 
бригада (военноморска база) и др.

2.3. Възможности за професионална реали-
зация съгласно Националната класификация на 
професиите и длъжностите (НКПД) в Република 
България, утвърдена със Заповед на министъра на 
труда и социалната политика № 742 от 27.12.2005 г., 
№ 416 от 08.06.2006 г., № 884 от 07.11.2006 г., 
№ 969 от 28.12.2007 г. и № 01/1114 от 30.12.2008 г., 
Заповед № РД-01/1082 от 30.12.2009 г., Заповед 
№ РД-01-514 от 12.07.2010 г.

Придобилият четвърта степен на професио-
нална квалификация по професията „Сержант 
(Старшина за Военноморските сили) – инструк-
тор“ може да постъпи на работа във Въоръжените 
сили на Република България и в структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната на 
длъжност, съответстваща на военното му звание. 

Лицата, придобили четвърта степен на профе-
сионална квалификация по професията „Сержант 
(Старшина за Военноморските сили) – инструк-
тор“, могат да заемат следните длъжности от 
Националната класификация на професиите и 
длъжностите: 3475-4003 Инструктор, спортен; 
3475-4004 Помощник-треньор; 3475-4008 Треньор.

3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължи-

телна професионална подготовка – единна за 
всички професионални направления

След завършване на обучението по професията 
обучаваният трябва да:

· познава и използва личните предпазни сред-
ства, спазва основните правила за здравословни 
и безопасни условия на труд и за опазване на 
околната среда при работа с оборудване, въоръ-
жение и друга техника;

· осъществява ефективни комуникации при 
изпълнение на трудовата си дейност в работен 
екип – умее да формулира проблеми, задава 
въпроси, прави отчет за извършената работа, 
предава и получава информация по йерархичен 
ред, поддържа обратна връзка, дава ясни и смис-
лени разпореждания, изготвя писмени доклади, 
рапорти и отчети;

· познава икономическите условия и правила 
за реализиране на доставки – проучване, снаб-
дяване и отчитане на материалните средства в 
армията;

· познава и спазва изискванията на основните 
нормативни документи в Министерството на 
отбраната – закони, правилници, наредби, ин-
струкции, заповеди, устави, наставления и други;

· съдейства за изпълнение на служебните 
задължения, отговорностите и правата на во-
еннослужещите; 

· познава правата и задълженията си като 
участник в трудовия процес;

· формулира и участва при разпределяне на 
задачите, притежава лидерски умения, както и 
умения за работа в екип, проявява загриженост 
и съдейства за изграждане на дух и доверие в 
екипа, демонстрира висока мотивация и чувство 
за отговорност при организиране, изпълнение и 
контрол на поставените задачи;

· намира и съхранява информация в компю-
търа, създава документи, обединяващи текст и 
таблици, прави презентации, ползва електронна 
поща и интернет; 

· ползва техническа, технологична докумен-
тация и специализирана литература, вкл. и на 
чужд език.

3.2. Цели на обучението по отрасловата задъл-
жителна професионална подготовка – единна за 
всички професии от професионално направление 
„Военно дело и отбрана“

След завършване на обучението по професията 
обучаваният трябва да:

· организира и управлява дейностите и 
обучението на личния състав и на малки под-
разделения (до взвод), спазвайки стандартните 
оперативни процедури;

· познава програмите за бойна подготовка 
на подразделението, което обучава и ръководи;

· познава въоръжението и техниката за 
съответния род войска и използва щатното 
въоръжение;

· познава и умее да използва основните 
информационни и комуникационни средства в 
Българската армия;

· притежава воински умения, спазва устано-
вения ред и дисциплина в армията;
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· спазва изискванията за превоз на хора и 
за транспортиране на въоръжение, техника и 
материални средства;

· знае и прилага основните методи за ядрена, 
химическа и биологическа защита;

· уважава националните символи, символите 
и ритуалите в Българската армия;

· познава и прилага изискванията на регла-
ментиращите документи по класифицираната 
информация.

3.3. Цели на обучението по специфичната 
за професията „Сержант (Старшина за Воен-
номорските сили) – инструктор“ специалност 
„Инструкторска дейност по общовойскова и 
специална подготовка“ задължителна професи-
онална подготовка

След завършване на обучението по професията 
обучаваният трябва да:

· притежава компетенции за организиране и 
провеждане на учебен процес с малка войскова 
единица (до взвод), като използва съответната 
учебна документация;

· познава програмите за бойна подготовка 
на рода войска;

· планира подготовката и обучението и 
прогнозира очакваните резултати от ученето;

· планира осигуряването на подготовката и 
обучението с необходимите ресурси и материално-
техническа база в съответната предметна област;

· подбира и планира подходящите методи, сред-
ства, материали и образователен инструментариум 
за реализация на дадена образователна дейност;

· дефинира и конкретизира груповите и ин-
дивидуалните цели на обучението;

· подбира съдържанието на обучението в 
зависимост от учебните цели и индивидуалните 
особености на обучаваните;

· подбира и прилага подходящ подход за 
обучение по теория и практика;

· подбира и прилага подходящи методи за 
контрол и оценка;

· изготвя и представя отчети за резултатите 
от провежданото обучение;

· използва съвременни образователни техно-
логии в процеса на обучение;

· познава организацията и бойното пред-
назначение на подразделението, което обучава;

· познава и умее да използва средства и сис-
теми за комуникация;

· знае и прилага основните методи и способи 
за ядрена, химическа, биологическа защита и 
екология;

· разпределя дейностите по изпълнение на 
задачите при провеждане на учебния процес и 
войсковата служба;

· контролира спазването на разходните норми;
· умее да организира и командва бойни 

действия на отделение, група, екипаж, разчет в 
различни условия на бойната обстановка;

· знае принципите и методите за управление 
на тактическите действия на подразделението, 
което обучава;

· знае методите и правилата за водене на 
стрелба, за решаване на огневи задачи и уп-
равление огъня на отделението в различните 
видове бойна дейност;

· притежава лидерски и бойни умения.

Компетенции Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

1 2

Общи за професията „Сержант (Старшина за Военноморските сили) – инструктор“

1. Познава и спазва правилата за 
здравословни и безопасни условия 
на труд и за опазване на околната 
среда при изпълнение на служеб-
ните си задължения

1.1. Обяснява правилата и формите за реализиране на изисквани-
ята за здравословни и безопасни условия на труд, както и тези за 
опазване на околната среда
1.2. Изброява правилата за безопасна работа с инструменти, прис-
пособления, апаратура, агрегати, съоръжения и машини
1.3. Спазва мерките за безопасност при боравене с оръжие, техника 
и боеприпаси
1.4. Демонстрира безопасна работа с инструменти, машини и съо-
ръжения
1.5. Демонстрира начините за оказване на първа медицинска помощ
1.6. Демонстрира използването на средства за ядрена, химическа 
и биологическа защита
1.7. Изброява правилата и процедурите за пожарна и аварийна 
безопасност и борба с пожарите
1.8. Използва по предназначение средствата и системите за про-
тивопожарна защита
1.9. Използва целесъобразно индивидуалните средства за защита
1.10. Обезопасява работните места и площадки при необходимост
1.11. Разпознава рисковите ситуации, които могат да възникнат 
при действията на обучаемите и в хода на учебните занятия, и 
предприема действия за предотвратяването им
1.12. Познава и спазва правилата за опазване на околната среда

4. Резултати от ученето
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1 2

2. Демонстрира възможности за из-
пълнение на управленски функции

2.1. Демонстрира познаване на нормативната уредба в Българската 
армия – Закон за отбраната и въоръжените сили на Република 
България, Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въо-
ръжените сили на Република България, Устав на Въоръжените 
сили, наставления, правилници и др.
2.2. Познава йерархичната структура на управление в Българската 
армия
2.3. Проявява лидерски и воински умения
2.4. Дава примери от военната история и ги свързва с непосред-
ствената дейност
2.5. Реагира адекватно и бързо при промени в обстановка (задачи 
и условия)
2.6. Демонстрира концентрация на вниманието, дисциплинираност, 
решителност, способност за справяне със стреса и овладяване на 
емоциите
2.7. Осъществява комуникация на различни равнища – с подчинени, 
равни и по-старши по звание военнослужещи

3. Намира и подготвя информация 
с помощта на компютър

3.1. Въвежда, намира и съхранява информация в компютъра
3.2. Създава текст, таблици, диаграми и презентации с помощта на 
компютър; изготвя кратки документи – доклади, рапорти, заявки, 
отчети, планове за занятия и др.
3.3. Намира информация в интернет, използва електронна поща
3.4. Спазва правилата за защита на информацията чрез прилагане 
изискванията на съответните закони, правилници, наредби, про-
грамни и технически средства
3.5. Чете и разбира текстове на военна тематика

4. Работи в екип 4.1. Формулира точно и решава проблеми в работния екип
4.2. Участва при разпределянето на задачите между членовете на 
екипа
4.3. Съдейства и търси помощ от членовете на екипа при решаване 
на задачите
4.4. Демонстрира чувство на отговорност при изпълнение на зада-
чата, която му е възложена

5. Ползва английски език 5.1. Притежава езикови умения за осъществяване на комуникация в 
чуждоезикова среда, умее да води рутинна служебна кореспонден-
ция и да поддържа кратки разговори в позната служебна ситуация
5.2. Чете и разбира кратки текстове, свързани с основни ежедневни 
и работни ситуации
5.3. Осъществява комуникация на английски език при изпълнение 
на мисии и съвместни учения с войскови единици на НАТО чрез 
използване на основната военна терминология на английски език

Специфични за специалност 8630501 „Инструкторска дейност по общовойскова и специална подготовка“

6. Планира и организира обучени-
ето на войници (матроси)

6.1. Участва в разработването на учебни планове, учебни програми 
и методически пособия 
6.2. Познава съдържанието на основните документи, свързани с осъ-
ществяване на обучението – учебен план, учебна програма, график
6.3. Планира учебния процес, като изработва разписание на заня-
тията за съответния етап от подготовката на обучаваните
6.4. Прогнозира очакваните резултати от обучението през съответ-
ния етап на подготовка
6.5. Прави справка за тематиката на занятието в разписанието и 
програмата за бойна подготовка на рода войска
6.6. Определя конкретни учебни цели за всеки вид учебно занятие
6.7. Подбира и планира подходящите методи, средства, материали 
и образователен инструментариум за реализация на дадена обра-
зователна дейност
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7. Провежда учебни занятия и 
тренировки с войници (матроси)

7.1. Спазва основните принципи, методи и форми на обучение при 
провеждане на занятие в съответствие с методическите изисквания
7.2. Проверява оръжието и снаряжението на обучаемите в зависи-
мост от характера на провежданото занятие
7.3. Проверява експлоатационните показатели и количеството на 
техниката, съоръженията и материалите в съответствието им с 
бойните и техническите характеристики, стандартите и условията 
за безопасно използване
7.4. Демонстрира прецизно изпълнение на учебните задачи (личен 
показ) при тренингите по общовойскова и специална подготовка
7.5. Контролира действията на обучаваните чрез забележки, по-
ощрения и корекции
7.6. Прави разбор на учебно занятие чрез анализ на действията и 
участието на всеки обучаван
7.7. Контролира обслужването на въоръжението и техниката след 
провеждане на занятието в съответствие с критериите за готовност, 
съхранение и безопасност 
7.8. Умее да работи с различни технически средства (мултимедия, 
компютър и др.), необходими за провеждане на теоретично обучение

8. Контролира, анализира, оценява 
и отчита резултатите от провеж-
даното обучение и използваните 
материални средства (оръжие, 
боеприпаси, техника)

8.1. Познава и прилага системата за оценяване на резултатите от 
учебно-възпитателния процес, като прилага критерии, по които 
може да се идентифицира овладяването на определено ниво на 
знания и умения
8.2. Използва методи и форми за измерване и оценяване на пости-
женията на обучаемите и на резултатите от учебния процес
8.3. Установява равнището на знания и умения в началото на даден 
период или форма на обучение (начало на учебна година, начало 
на етап от подготовка, на раздел, на занятие)
8.4. Контролира и оценява ритмично и периодично знанията и 
уменията на обучаемите
8.5. Води дневник и отразява резултатите в него
8.6. Прави седмични анализи за резултатите от обучението на 
подразделението чрез индивидуална оценка на дейността на обу-
чаваните по всяка провеждана подготовка
8.7. Изготвя писмени отчети за резултатите от подготовката и за 
разхода на материални средства с помощта на компютър чрез из-
ползване на текст, таблици и графики
8.8. Изготвя рапорти и доклади (в писмена и устна форма) до пре-
кия си командир за протичането и резултатите от провежданото 
обучение

9. Формира воинското поведение и 
налага спазването на военна етика 
в ежедневната работа с обучаемите

9.1. Чрез своя личен пример формира у подчинените си строго 
спазване на изискванията на военната дисциплина, правилата за 
военната чест и уставите на Българската армия
9.2. Мотивира подчинените си за спазване правилата на етичния 
кодекс чрез съвети, наставления и напътствия
9.3. Изгражда коректни взаимоотношения между различни катего-
рии военнослужещи в подразделението, което обучава
9.4. Общува с обучаемите, като прилага гъвкаво различни видове 
лидерски стилове
9.5. Съдейства за възпитаване у обучаемите на уважение и ценност-
но отношение към армията, националните символи, символите и 
ритуалите в Министерството на отбраната
9.6. Създава умения за екипност в работата и действията на обу-
чаемите
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10. Управлява тактически действия 
на подразделение (до взвод)

10.1. Познава основните положения, регламентирани в уставите, 
правилниците и методиките за управление на подразделение, спазва 
изискванията на йерархията и субординацията в Министерството 
на отбраната
10.2. Обяснява организацията и бойното използване на подразде-
лението от рода войска
10.3. Описва съдържанието и последователността на дейностите на 
командира на отделението (екипажа, групата, разчета) при орга-
низиране бойните действия на подразделението
10.4. Оценява обстановката – местност, противник – в разнообразни 
метеорологични, топографски и бойни условия
10.5. Определя етапите на процеса на вземане на решение от ко-
мандира в бойни условия
10.6. Разчита топографски карти по характеристиките на местността 
и тактическата обстановка
10.7. Нанася тактическа обстановка на работна карта със съответ-
ната ориентировка и използване на прибори – компас, бусоля и др.
10.8. Взема бързо и адекватно решение за действие на подразделе-
нието в зависимост от обстановката
10.9. Отдава ясно и категорично бойни заповеди и разпореждания 
на членовете на екипажа (поделението, групата, разчета)
10.10. Управлява огъня на подразделението чрез кратко и точно 
целеуказване
10.11. Решава уверено и бързо тактически и огневи задачи за дейст-
вията на подразделението
10.12. Ръководи подразделението в хода на бойните действия, като 
поддържа непрекъсната връзка с подчинените си и с по-висшес-
тоящия командир

11. Съдейства за повишаване на 
огневата подготовка на обучава-
ните

11.1. Изброява основните характеристики, части и механизми на 
въоръжението и техническите системи, които се използват в под-
разделението
11.2. Обяснява основните правила за стрелба и употреба на налич-
ното въоръжение
11.3. Демонстрира увереност при работа с въоръжението и техниката
11.4. Разглобява, почиства, сглобява въоръжението и го поддържа 
и съхранява в състояние на постоянна готовност
11.5. Привежда към нормален бой и извършва стрелба с налич-
ното въоръжение в подразделението при спазване на правилата и 
мерките за безопасност
11.6. Проявява точност и прецизност при боравене с въоръжението 
и при стрелба в различни условия – денем и нощем
11.7. Самостоятелно (или под ръководството на командир) провежда 
занятия по огнева подготовка в съответствие с методиката

12. Осигурява подходящи условия 
за осъществяване на физическата 
и строевата подготовка на обуча-
ваните

12.1. Демонстрира познаване на основните методи, нормативи, 
упражнения и тренинги от наставлението/устава и методиките по 
физическа и строева подготовка
12.2. Изпълнява физическите упражнения и строевите хватки, като 
проявява издръжливост, бързина, сила, ловкост и гъвкавост
12.3. Провежда строеви занятия и физически тренировки в рамки-
те на единичната (или груповата) подготовка на подразделението
12.4. Поддържа физическата си форма и кондиция на високо ниво
12.5. Работи за повишаване на физическата натренираност и 
усъвършенстване на силата, бързината и издръжливостта на обу-
чаемите си
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13. Организира и контролира дей-
ностите по техническата подготов-
ка, използването, обслужването 
и съхранението на бойните и 
техническите средства и системи

13.1. Познава устройството и действието на техническите, бойните и
транспортните средства и системи, които са на въоръжение в обу-
чаваното подразделение
13.2. Изброява основните правила за безаварийна експлоатация и 
надеждно съхранение на техниката
13.3. Умее да работи с технически ръководства и документация, 
касаещи използването на техническите средства и системи в обу-
чаваното подразделение
13.4. Изброява икономическите условия и правила за реализиране 
на доставки – заявяване, снабдяване и отчитане на материални 
средства в рамките на подразделението
13.5. Описва правилата за превоз на хора и за транспортиране на 
въоръжение, техника и материални средства

14. Упражнява дисциплинарна 
власт и организира ежедневната 
дейност на подразделението, което 
обучава

14.1. Отдава ясни и смислени команди и заповеди на подчинените
14.2. Разпределя конкретните задачи между подчинените
14.3. Осъществява контрол на изпълнението на поставените задачи
14.4. Оценява качеството на извършената работа в съответствие с 
нормативните изисквания
14.5. Осигурява необходимите материали, приспособления, съоръ-
жения и инструменти
14.6. Отчита извършената дейност и изразходваните материали
14.7. Налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие 
с уставните си правомощия
14.8. Прави предложения за поощрения и санкции
14.9. Поддържа обратна връзка чрез получаване и предаване на 
информацията по йерархичен ред
14.10. Прави устни и писмени доклади за изпълнение на задачите

5. Изисквания към материалната база
Учебно-материалната база включва учебни 

кабинети, работилници и зали за провеждане на 
практическо занятие, полигони и трябва да съот-
ветства на изискванията на нормативните актове.

5.1. Учебен кабинет
В учебни кабинети се провежда обучението по 

теория на професията.
5.1.1. Основно оборудване и обзавеждане – учеб-

ни маси, столове, учебна дъска, шкафове, материали 
за онагледяване на учебния процес, аудио-визу-
ални (мултимедийни) средства за онагледяване и 
демонстрация, дидактически материали, прибори 
и апарати.

5.1.2. Учебни помагала – демонстрационни 
макети, реални образци от въоръжение, техника 
и оборудване, схеми, табла, чертежи и др.

5.2. Учебна работилница
5.2.1. Основно оборудване – шкафове или хра-

нилища за основни и помощни материали; работни 
маси за извършване на операциите; стендове за 
изпитване, монтаж и демонтаж; телфери и други 
подемни съоръжения.

5.2.2. Помощно оборудване – демонстрационни 
макети; възли и агрегати от въоръжението и тех-
никата; реални образци на детайли; онагледяващи 
табла; схеми; протоколи.

5.2.3. Инструменти – гаечни ключове, отвертки, 
чукове, клещи, крикове и др.

5.3. Специализирана учебна база – полигони

Полигонът е участък от местността, включващ 
сгради и съоръжения, спомагащи за изпълнение-
то на специфични учебни задачи. Полигоните се 
лицензират за стрелба със стрелково оръжие и 
леки противотанкови средства, с въоръжението 
на бойни машини и артилерийски системи; за 
кормуване с верижни и колесни машини; за па-
рашутни скокове; за обучение на специалисти по 
родове войски и за извършване на операции по 
поддържане на мира.

6. Изисквания към обучаващите 
Обучаващият състав са инструктори – воен-

нослужещи и цивилни служители, притежаващи 
необходимите образование, професионална квали-
фикация и правоспособност съгласно държавните 
образователни изисквания за специалността.

За инструкторите – военнослужещи, се изисква 
да са прослужили военна служба не по-малко от 
5 години.

За определени учебни дисциплини и занятия 
могат да бъдат привличани преподаватели от вис-
шите военни училища, специалисти от видовете 
въоръжени сили или от други институции.

Проектът на ДОИ за придобиване на квали-
фикация по професията „Сержант (Старшина за 
Военноморските сили) – инструктор“ – четвърта 
степен на професионална квалификация, е приет 
от Управителния съвет на НАПОО с протокол 
№ 05 от 3.11.2010 г.
7084
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(12) В случай на извънредни обстоятелства, 
когато не може да бъде използван друг вид 
транспорт, при условие че е направено всичко 
възможно за осигуряване на безопасността 
на превоза, изпълнителният директор на ИА 
„ЖА“ може да допусне еднократно изключение 
от спазването на някои от разпоредбите на 
тази наредба при превоз на опасни товари на 
територията на Република България, като дава 
задължителни предписания за извършването 
на превоза.“

§ 7. В чл. 8 думата „вещества“ се заменя 
с „материали“.

§ 8. В чл. 9 думите „Закона за контрол над 
взривните вещества, огнестрелните оръжия 
и боеприпасите“ се заменят със „Закона за 
оръжията, боеприпасите, взривните вещества 
и пиротехническите изделия“. 

§ 9. В чл. 10, ал. 2 след думата „тях“ се 
добавя „съгласно разпоредбите на RID, съот-
ветно на Приложение ІІ на СМГС“.

§ 10. В чл. 24 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпращачът носи отговорност за пра-

вилното определяне на класа на опасните 
товари, опаковането, маркирането и етике-
тирането им.“

§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В т. 4 думата „предписанията“ се заменя 
с „изискванията“.

2. Създава се т. 5: 
„5. натовари и укрепи опасните товари 

съгласно указанията на RID или Приложение 
II на СМГС“.

§ 12. В чл. 27 думата „инактивира“ се за-
меня с „дезинфекцира“.

§ 13. В чл. 28, ал. 2 думите „товарен или 
пътнически“ се заличават.

§ 14. В чл. 29 ал. 2 след думата „пратки“ 
се поставя запетая и се добавя „съдържащи 
опасен товар“.

§ 15. Член 30 се изменя така: 
„Чл. 30. (1) При приемане на опасни товари 

за превоз превозвачът е длъжен:
1. да се убеди, че изпращачът му е предал 

всички описани в товарителницата документи;
2. да се убеди, че опасният товар се до-

пуска за превоз с железопътен транспорт и 
избраното превозно средство е в съответствие 
с изискванията на RID;

3. да провери дали превозното средство 
и товарът нямат видими повреди, дефекти, 
течове, пукнатини или липси на части от 
оборудването;

4. да следи за липси в товара, за неуплътне-
ния или нарушена цялост на опаковките и да 
не допуска превишаване на допустимото мак-
симално натоварване на превозното средство;

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз 
на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; 
изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.; изм., бр. 63 от 

2007 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 1 се създава т. 5:
„5. изискванията към лицата, изпълняващи 

функции, свързани с превоз на опасни товари.“
§ 2. В чл. 2 ал. 2 и 3 се отменят. 
§ 3. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Превозът на опасни товари се извърш-

ва и в съответствие с общите изисквания за 
превоз на товари, определени в Наредба № 44 
от 2001 г. за превоз на товари с железопътен 
транспорт (обн., ДВ, бр. 92 от 2001 г.; изм. и 
доп., бр. 3 от 2011 г.).“ 

§ 4. В чл. 4 се създава т. 5:
„5. други освобождавания по RID.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думата „шифри“ се заменя с 

„номер по ООН (UN №)“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „предмети с експлозивни 

вещества“ се заменят с „изделия“;
б) в т. 2 текстът след думата „газове“ се 

заличава;
в) в т. 4 след думата „вещества“ се поставя 

запетая и се добавя „саморазпадащи се ве-
щества и десенсибилизирани взривни твърди 
вещества“;

г) в т. 8 думата „прекиси“ се заменя с 
„пероксиди“;

д) в т. 9 думата „отровни“ се заменя с 
„токсични“;

е) в т. 11 думата „вещества“ се заменя с 
„материали“;

ж) в т. 13 думата „предмети“ се заменя с 
„изделия“.

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 абревиатурата „ИА „ЖА“ се за-
меня с Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация“ (ИА „ЖА“)“.

2. Създават се ал. 11 и 12: 
„(11) В случай на аварии или произшест-

вия, ако се прецени, че прилаганите мерки 
за безопасност не са достатъчни, за да огра-
ничат присъщите на превозите на опасни 
товари опасности, и когато се приеме, че 
съществува необходимост от предприемане 
на по-подходящи мерки, ИА „ЖА“ уведомя-
ва Европейската комисия за мерките, които 
възнамерява да въведе.
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5. да провери дали правилно е маркирано, 
етикетирано и обозначено превозното средство 
в съответствие с изискванията на RID и/или 
Приложение II на СМГС;

6. да се увери, че на превозните средства 
не е изтекъл срокът на последния периодичен 
преглед;

7. да провери след извършен превоз дали 
са махнати или покрити обозначенията за 
опасен товар на напълно разтоварените и 
почистени, дегазирани и дезинфекцирани 
превозни средства;

8. да спазва указанията и препоръките на 
консултантите по безопасността при извърш-
ването на превози на опасни товари;

9. да композира вагоните с опасни товари в 
състава на влаковете в съответствие с изисква-
нията на Наредба № 58 от 2006 г. за правилата 
за техническа експлоатация, движението на 
влаковете и сигнализацията в железопътния 
транспорт (ДВ, бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 88 
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2009 г.). 

(2) При необходимост по време на превоза 
превозвачът е длъжен да предоставя на уп-
равителя на железопътната инфраструктура 
бърз и неограничен достъп до данните за 
опасния товар. 

(3) Превозвачът е длъжен да вози праз-
ните и непочистени вагони, маркирани и 
етикетирани, съгласно изискванията на RID, 
а празните непочистени цистерни, затворени 
и със степен на херметичност, каквато биха 
имали, ако са пълни.“ 

§ 16. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „не са приложени“ се за-

менят с „не е приложен някой от“.
2. В т. 3 думата „предписанията“ се заменя 

с „изискванията на RID или Приложение II 
на СМГС.“

§ 17. Създава се раздел VІІа: 

„Раздел VІІа
Изисквания към лицата, изпълняващи функ-
ции, свързани с превоза на опасни товари

Чл. 36а. (1) Лицата, чиито служебни задъл-
жения са свързани с превоз на опасни товари, 
трябва да бъдат редовно инструктирани относ-
но изискванията за превоз на опасни товари, 
които са свързани с техните конкретни задачи 
и отговорности. 

(2) Инструктажът на лицата по ал. 1 се 
извършва от работодателя съгласно разпо-
редбите на RID.

Чл. 36б. Документацията за инструктажа 
се съхранява от работодателя и от служи-
теля, като при започване на нова работа 
работодателят задължително проверява тази 
документация.“

§ 18. В чл. 37, ал. 1 думите „чиято задача 
е да съдействат“ се заменя с „които носят 
отговорност“.

§ 19. В чл. 38, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения: 

1. В т. 5 думите „специални изисквания“ 
се заменят с „изисквания по RID или При-
ложение II на СМГС“.

2. В т. 12 думите „на опасните товари“ се 
заличават, а думите „с правилата за работа с 
опасни товари“ се заменят с „и разполагат с 
указания и инструкции за съответния опасен 
товар“.

3. Създава се т. 18:
„18. следи за наличието на планове за 

сигурност съобразно изискванията на RID.“
§ 20. В чл. 39, ал. 2 думите „на всяко 

тримесечие“ се заменят с „до 30 дни от оп-
ределянето му по чл. 38, ал. 4“.

§ 21. В чл. 40, ал. 1 след думата „авария“ 
се добавя „или произшествие“.

§ 22. В чл. 41, ал. 2 след абревиатурата 
„ИА „ЖА“ се добавя „до 30 дни след успешно 
положения изпит“.

§ 23. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Изпълнителният директор на ИА 

„ЖА“ регистрира лицата, които искат да орга-
низират курсове за обучение на консултанти по 
безопасността на превозите на опасни товари, 
при условията на чл. 62, ал. 7 от Закона за 
железопътния транспорт.“

§ 24. В чл. 44 ал. 3 се отменя.
§ 25. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1:
а) в буква „г“ думата „надписи“ се заменя 

с „маркировки“;
б) в буква „д“ думата „бележки“ се заменя 

с „данни“;
в) буква „е“ се изменя така:
„е) обработка и подреждане“;
г) буква „ж“ се изменя така:
„ж) професионална подготовка на превоз-

ния персонал“;
д) в буква „з“ думите „транспортно-съпрово-

дителни документи“ се заменят с „документи 
на превозното средство“.

2. В ал. 4 думите „обучаващата организация 
и ИА „ЖА“ се заменят с „всяка от страните“.

§ 26. В чл. 46, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. номера по ООН 1202, 1203, 1223, 3475, 

както и 1268 или 1863.“
§ 27. В чл. 47, ал. 1 думите „премине оп-

реснителни курсове или издържи изпит по 
чл. 45, което и в двата случая трябва да бъде 
одобрено от ИА „ЖА“ се заменят с „издържи 
успешно изпит пред назначена от изпълнител-
ния директор на ИА „ЖА“ комисия“.

§ 28. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. Изпращачът/получателят отговаря 

за наблюдението на превозните средства с 
опасни товари по време на товаро-разтовар-
ните работи.“
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§ 29. В чл. 49, ал. 2 думите „Национална 
служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението“(НСПБЗН)“ се заменят с „Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“ 
(ГДПБС) към МВР“. 

§ 30. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „НСПБЗН“ се 

заменя с „ГДПБС“.
2. В ал. 2 абревиатурата „НСПБЗН“ се 

заменя с „ГДПБС“.
3. В ал. 3 думите „вътрешни охранителни 

и аварийни планове“ се заменят с „плановете 
за сигурност и аварийните планове“.

§ 31. В чл. 52, ал. 3 думата „фенери“ се 
заменя с „тела“.

§ 32. В чл. 54, ал. 2 думите „Безопасност, 
технически надзор и безопасни условия на 
труд“ се заменят с „Безопасност, технически 
надзор, здравословни и безопасни условия 
на труд“.

§ 33. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „попътна“ се заличава.
2. В ал. 3 след думата „превозвачът“ се 

добавя „незабавно“.
3. Създава се нова алинея 4:
„(4) При възникване на инциденти, застра-

шаващи сигурността, участниците в превоза 
на опасни товари и свързаните с него товаро-
разтоварни дейности си сътрудничат, както и с 
управителя на железопътната инфраструктура, 
като обменят сигнали за евентуални заплахи 
с цел предприемане на подходящи мерки за 
сигурност.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 34. В чл. 56 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всички лица, участващи в превоза на 

опасни товари и свързаните с него товаро-
разтоварни дейности, спазват разпоредбите за 
сигурност на RID в съответствие със своите 
отговорности.“

§ 35. Създава се чл. 58:
„Чл. 58. (1) Влакове, които превозват опасни 

товари с висок рисков потенциал, трябва да 
използват устройства, оборудване или методи 
за защита срещу кражба на техния товар.

(2) Прилагането на защитните мерки по 
ал. 1 не трябва да застрашава реагирането в 
извънредни ситуации.“

§ 36. Създава се нов раздел Х:

„Раздел X
Общи мерки за безопасност

Чл. 59. (1) Участниците в превоза на опасни 
товари и свързаните с него товаро-разтоварни 
дейности са длъжни да спазват изискванията 
на RID в своята област на действие и да вземат 
съответните мерки в зависимост от естество-
то и размера на предвидимите опасности, за 
да се избегнат щети и при необходимост да 
се сведат до минимум техните последствия. 

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да познават 
мерките за безопасност и действията при 
аварийна ситуация. 

Чл. 60. Когато съществува риск безопас-
ността да бъде пряко застрашена, участниците 
в превоза и свързаните с него товаро-разтовар-
ни дейности са длъжни незабавно да уведомят 
аварийните служби и да им осигурят данните, 
необходими за предприемане на действия от 
страна на последните.“

§ 37. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 думата „предметите“ се заменя с 
„изделията“.

2. Създават се т. 17 – 20:
„17. „Освобождавания по RID“ са онези 

разпоредби на RID, които не се прилагат съо-
бразно естеството на транспортната операция.

18. „Саморазпадащи се вещества“ са тер-
мично нестабилни вещества, които могат да 
понесат силно екзотермично разпадане, дори 
и при отсъствие на кислород (въздух). 

19. „Десенсибилизирани взривни твърди 
вещества“ са веществата, които са овлажнени 
с вода или спирт или пък са разредени в дру-
ги вещества, за да се елиминират взривните 
им качества. 

20. „Опасни товари с висок рисков по-
тенциал“ са товари, при които съществува 
възможност за злоумишлено използване с 
терористични цели и които в резултат на 
това могат да доведат до тежки последици, 
като многобройни човешки жертви и масови 
разрушения.“

§ 38. В § 2 от заключителните разпоредби 
думите „Директива 2008/68/ЕО“ се заменят с 
„Директива 2008/68/ЕО на Европейския пар-
ламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. 
относно вътрешния превоз на опасни товари 
(ОВ L 260, 30/09/2008) и Директива 2010/61/
ЕС на Комисията от 2 септември 2010 г. за 
първоначално изменение с цел привеждане в 
съответствие с научно-техническия прогрес 
на приложенията към Директива 2008/68/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
относно вътрешния превоз на опасни товари 
(ОВ L 233, 03/09/2010)“.

§ 39. Приложение № 2 към чл. 43, ал. 1 се 
изменя така:

„Приложение № 2  
към чл. 43, ал. 1

Списък на темите, по които се полага изпит 
за придобиване на удостоверение за консул-
тант по безопасността на превозите на опасни 

товари с железопътен транспорт 
I. Познаване на видовете последици, които 

могат да бъдат причинени при произшествие с 
опасни товари, както и познаване на основните 
причини за възникване на произшествие. 
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Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване 
типа на нови моторни превозни средства и 
техните ремаркета по отношение монтирането 
на системите против изпръскване и за ЕО 
одобряване на типа устройства против из
пръскаване (обн., ДВ, бр. 56 от 2004 г.; изм., 

бр. 13 и 77 от 2007 г.)

§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Типът на превозно средство по от-

ношение на монтирането на система против 
изпръскване се одобрява по реда на глава 
втора, раздел IV от Наредба № 60 от 2009 г. 
за одобряване типа на нови моторни превозни 
средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 
2009 г.).“

§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) За ЕО одобряване на типа на 

превозно средство по отношение на мон-
тирането на система против изпръскване 
производителят или неговият упълномощен 
представител подава заявление до изпълни-
телния директор на Изпълнителна агенция 
„Автомобилна администрация“ (ИА „АА“) 
в съответствие с чл. 3 от Наредба № 60 за 
одобряване типа на нови моторни превозни 
средства и техните ремаркета.

(2) Към заявлението по ал. 1 производите-
лят или неговият упълномощен представител 
прилага в три екземпляра техническо описание 
на система против изпръскване и един или 
няколко чертежа съгласно изискванията на 
списъка с данни по приложение № 1.

(3) Към заявлението по ал. 1 производи-
телят или негов упълномощен представител 
прилага и документ за платена държавна 
такса.“

§ 3. В чл. 4 след думата „Производителят“ се 
добавя „или негов упълномощен представител“.

§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на ИА 

„АА“ одобрява типа на превозно средство по 
отношение на монтирането на система против 
изпръскване, когато превозното средство:

1. съответства на данните, посочени в 
техническата документация;

2. отговаря на техническите изисквания 
по тази наредба.

(2) Преди одобряването на типа на превозно 
средство по отношение на монтирането на 
система против изпръскване изпълнителни-
ят директор на ИА „АА“ проверява дали са 
изпълнени мерките за осигуряване на съот-
ветствието на продукцията.

(3) Сертификатът за ЕО одобряване на типа 
на превозно средство по отношение монтира-
нето на система против изпръскване се издава 
по образец съгласно приложение № 1а.“

§ 5. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на 

ИА „АА“ отказва одобряването на типа на 
превозно средство по отношение на монтира-
нето на система против изпръскване, когато:

1. типът превозно средство не съответства 
на изискванията по чл. 5, ал. 1;

II. Разпоредби на националното и европейското 
право, международни конвенции и споразумения, 
свързани със:

1. класификация на опасните товари (методи 
за класифицирането на разтвори и смеси, струк-
тура на класовете опасни товари и критерии за 
тяхното класифициране; естеството на превоз-
ваните опасни вещества и изделия – физични, 
химични и токсични свойства);

2. общите разпоредби към опаковките, из-
исквания към цистерни и контейнер-цистерни 
(видове, кодове, маркировка, конструкция, пър-
воначални и периодични инспекции и проверки);

3. маркиране, етикетиране за опасност, табели 
със знаци за опасност и оранжева сигнализация 
(маркировки и етикети на пратките, поставяне 
и отстраняване на табелите за опасност и оран-
жевата сигнализация);

4. указанията в превозния документ (задъл-
жителна информация);

5. начин на изпращане, ограничения при из-
пращане (вагонна пратка, пълен товар, превоз 
на насипни товари, превоз в средства за едро 
пакетиране, превоз в контейнери, в неподвижно 
монтирани или подвижни цистерни);

6. превоз на пътници;
7. забрани за съвместно натоварване и пре-

вантивни мерки при съвместното натоварване;
8. разделяне на товарите;
9. ограничения относно превозваните коли-

чества и количества, по отношение на които не 
се прилагат ограничения;

10. обработка и подреждане (товарене и раз-
товарване – степен на напълване, подреждане, 
разделяне);

11. почистване, респ. дегазиране преди това-
рене и след разтоварване;

12. персонал и професионална подготовка;
13. транспортни документи (превозен доку-

мент, писмени инструкции, копие на съответно 
изключение или отклонение от изискванията, 
други документи);

14. отстраняване на замърсяващи околната 
среда вещества вследствие на действия по време 
на експлоатация или произшествие;

15. изисквания към превозните средства.“

Допълнителна разпоредба

§ 40. Навсякъде в наредбата думите „стра-
ни – членки на COTIF“ се заменят с „договор-
ните държави по RID“, думите „Министерство/
Министерството на транспорта“ се заменят 
съответно с „Министерство/ Министерството 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията“. 

Министър: Ив. Московски
7123
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2. установи, че даден тип превозно средство, 
въпреки че съответства на изискванията по 
чл. 5, ал. 1, представлява сериозен риск за 
безопасността на движението по пътищата.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи 
на обжалване по реда на Административно-
процесуалния кодекс.“

§ 6. Създава се нов член 6а:
„Чл. 6а. (1) При изменение на тип превоз-

но средство, одобрен по реда на наредбата, 
производителят писмено информира изпъл-
нителния директор на ИА „АА“.

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат раз-
поредбите на глава четвърта, раздел I от 
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа 
на нови моторни превозни средства и техните 
ремаркета.

(3) При несъответствие с изискванията на 
наредбата изпълнителният директор на ИА 
„АА“ отказва одобряването на измененията 
на типа превозно средство.

(4) Отказите за одобряване на измененията 
на типа превозно средство, одобрено по от-
ношение на монтирането на система против 
изпръскване, се мотивират и подлежат на 
обжалване по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.“

§ 7. Създава се нов член 6б:
„Чл. 6б. (1) Изпълнителният директор на 

ИА „АА“ издава сертификат за отнемане на 
одобряването на типа, когато произвежданите 
превозни средства не съответстват на одобре-
ния тип и предписанията за възстановяване 
на съответствието на продукцията не са 
изпълнени от производителя в определения 
за това срок.

(2) Сертификатът, с който се отнема одо-
бряването на типа, се мотивира и подлежи 
на обжалване по реда на Административно-
процесуалния кодекс.“

§ 8. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Превозните средства от категория 

N и О, с изключение на превозните средства 
с повишена проходимост, определени в т. 4 на 
част А от приложение № 1 на Наредба № 60 
от 2009 г. за одобряване типа на нови мотор-
ни превозни средства и техните ремаркета 
се конструират и/или оборудват със системи 
против изпръскване по начин, който отговаря 
на изискванията, посочени в приложение № 2.

(2) В случай на превозно средство с шаси/
кабина изискванията по ал. 1 могат да бъдат 
прилагани единствено към колелата, закрити 
от кабината.

(3) По искане на производителя за превозни 
средства от категория N1 и N2 с допустима 
максимална маса, ненадвишаваща 7,5 тона, 
като алтернатива на изискванията на наред-
бата могат да се прилагат изискванията на 
Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване на 
типа на нови моторни превозни средства от 
категория М1 по отношение на калниците 
(обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 6 
от 2007 г.).

(4) Изискванията, посочени в приложение 
№ 2, относно устройствата против изпръскване 
не са задължителни за:

1. превозни средства от категории N, О1 и 
О2 с допустима максимална маса, ненадви-
шаваща 7,5 тона;

2. превозни средства с шаси/кабина;
3. превозни средства без каросерия;
4. превозни средства, при които наличието 

на устройства против изпръскване е несъв-
местимо с тяхната употреба.

(5) Когато на превозните средства по ал. 4 
са монтирани устройства против изпръсква-
не, тези устройства трябва да отговарят на 
изискванията на наредбата.“

§ 9. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) За ЕО одобряване на типа на 

устройство против изпръскване производи-
телят подава заявление до изпълнителния 
директор на ИА „АА“ в съответствие с чл. 3 
от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване 
типа на нови моторни превозни средства и 
техните ремаркета.

(2) Към заявлението по ал. 1 производите-
лят прилага в три екземпляра попълнен списък 
с данни по образец съгласно приложение № 3 
с приложено към него съдържание.

(3) Всички схеми и чертежи, приложени 
към списъка с данни по ал. 2, се предоставят 
в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в 
размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, 
ако има такива, трябва да показват съответ-
ните части с ясно различими подробности.

(4) За системите, компонентите или отдел-
ните технически възли с електронно управле-
ние към списъка с данни по ал. 2 се прилага 
информация за тяхното действие.

(5) Към заявлението по ал. 1 производите-
лят прилага и документ за платена държавна 
такса.“

§ 10. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Производителят предоставя на 

техническата служба, отговорна за провеж-
дането на изпитванията за одобряване на 
типа, четири образеца на устройство против 
изпръскване, представителни за типа, който 
се одобрява. Три образеца са за изпитване, 
а четвъртият се съхранява в изпитвателната 
лаборатория за последваща проверка.

(2) Лабораторията за изпитване по ал. 1 
може да изисква предоставянето на допъл-
нителни образци.

(3) Върху образците по ал. 1:
1. ясно и незаличимо се обозначават тър-

говското наименование или марката и обо-
значението за типа;

2. трябва да има достатъчно място за 
вписване на ЕО маркировката за одобряване 
на типа на компонент съгласно изискванията 
по чл. 15.“

§ 11. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Изпълнителният директор на 

ИА „АА“ одобрява типа на устройство про-
тив изпръскване, когато устройството против 
изпръскване:
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1. съответства на данните, посочени в 
техническата документация;

2. отговаря на техническите изисквания 
по тази наредба;

3. е преминало съответните изпитвания 
съгласно приложение № 4.

(2) Преди одобряването на типа на устрой-
ство против изпръскване изпълнителният 
директор на ИА „АА“ проверява дали са 
изпълнени мерките за осигуряване на съот-
ветствието на продукцията.

(3) Сертификатът за ЕО одобряване на типа 
на устройство против изпръскване се издава 
по образец съгласно приложение № 5.“

§ 12. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Изпълнителният директор на 

ИА „АА“ отказва одобряването на типа на 
устройство против изпръскване, когато:

1. типът устройство против изпръскване не 
съответства на изискванията по чл. 11, ал. 1;

2. установи, че даден тип устройство про-
тив изпръскване, въпреки че съответства на 
изискванията по чл. 11, ал. 1, представлява 
сериозен риск за безопасността на движението 
по пътищата.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи 
на обжалване по реда на Административно-
процесуалния кодекс.“

§ 13. Създава се нов член 12а:
„Чл. 12а. (1) При изменение на тип устрой-

ство против изпръскване, одобрен по реда на 
наредбата, производителят писмено инфор-
мира изпълнителния директор на ИА „АА“.

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат раз-
поредбите по глава четвърта, раздел I от 
Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа 
на нови моторни превозни средства и техните 
ремаркета.

(3) При несъответствие с изискванията на 
наредбата изпълнителният директор на ИА 
„АА“ отказва одобряването на измененията 
на типа устройство против изпръскване.

(4) Отказите за одобряване на измененията 
на типа устройство против изпръскване се 
мотивират и подлежат на обжалване по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.“

§ 14. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Изпълнителният директор на 

ИА „АА“ издава сертификат за отнемане на 
одобряването на типа, когато произвежданите 
устройства против изпръскване не съответ-
стват на одобрения тип и предписанията за 
възстановяване на съответствието на продук-
цията не са изпълнени от производителя в 
определения за това срок.

(2) Сертификатът, с който се отнема одо-
бряването на типа, се мотивира и подлежи 
на обжалване по реда на Административно-
процесуалния кодекс.“

§ 15. В чл. 14, ал. 1 думите „част 1 на“ се 
заличават.

§ 16. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Върху всяко устройство против 

изпръскване, което съответства на одобрен 
съгласно наредбата тип, се поставя ЕО мар-
кировка за одобряване на типа.

(2) Маркировката по ал. 1 се поставя 
по такъв начин, че да е видима, четлива и 
неизтриваема, дори когато устройството е 
монтирано на превозното средство.

(3) Изискванията към ЕО маркировката за 
одобряване на типа са тези съгласно т. 1.3 от 
допълнението на приложение № 5 от Наредба 
№ 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови 
моторни средства и техните ремаркета.

(4) Към ЕО маркировката по ал. 1 се на-
насят и следните обозначения:

1. буквата „А“ – за устройство против из-
пръскване от енергийно-абсорбционен тип;

2. буквата „S“ – за устройства от типа 
сепаратор въздух/вода.“

§ 17. В чл. 21 думата „продукта“ се заменя 
с „продукцията“.

§ 18. В чл. 23, ал. 1 думите „част А и Б“ 
са заменят с „част I и II“.

§ 19. В чл. 24 думите „част А и Б“ са за-
менят с „част I и II“.

§ 20. В чл. 26 думите „отнема ЕО серти-
фиката по чл. 11, ал. 1“ се заменят с „издава 
сертификат за отнемане на одобряването на 
типа“.

§ 21. В § 1 от допълнителните разпоредби 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 13, 14 и 15 се изменят така:
„13. „Повдигаща ос“ е ос, както е определе-

на в § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби 
на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване 
типа на нови моторни превозни средства от 
категориите М2, М3, N и техните ремаркета 
от категория О по отношение на масите и 
размерите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 92 от 2006 г.).

14. „Ненатоварено превозно средство“ е 
превозно средство в готовност за движение.

15. „Протектор“ е частта от гумата, както 
е определена в § 1, т. 20 от допълнителните 
разпоредби на Наредба № 74 от 2003 г. за 
ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване 
типа на гуми по отношение нивото на шума 
при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на 
нови моторни превозни средства и техните 
ремаркета по отношение монтирането на гу-
мите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., 
бр. 58 и 90 от 2006 г.).“

2. Създават се точки 17, 18 и 19:
„17. „Седлови влекач“ е теглещо превозно 

средство, както е определено в § 1, т. 2, буква 
„бб“ от допълнителните разпоредби на Наредба 
№ 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови 
моторни превозни средства от категориите 
М2, М3, N и техните ремаркета от категория 
О по отношение на масите и размерите.

18. „Технически допустима максимална 
маса“ е максималната маса на превозното 
средство, както е определена в § 1, т. 8 от 
Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа 
на нови моторни превозни средства от ка-
тегориите М2, М3, N и техните ремаркета 
от категория О по отношение на масите и 
размерите.
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19. „Тип на превозно средство“ са ком-
плектувани, некомплектувани или напълно 
комплектувани превозни средства по отно-
шение на системите против изпръскване, 
които не се различават по следните основни 
характеристики:

– тип на устройството против изпръскване 
(монтирано на превозното средство);

– определения от производителя тип на 
системата против изпръскване.“

§ 22. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 
става приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и се 
изменя така:

„Приложение № 1 
към чл. 3, ал. 2

Списък с данни № ..... за целите на ЕО одо-
бряване на типа на превозното средство по 
отношение на монтирането на системи про-
тив изпръскване съгласно Наредба № 115 от 
2004 г. за ЕО одобряване типа на нови мо-
торни превозни средства и техните ремаркета 
по отношение на монтирането на системите 
против изпръскване и за ЕО одобряване на 
типа устройства против изпръскване (Ди-
ректива 91/226/ЕИО (*), последно изменена 

с Директива 2010/19/ЕС)
Следната информация се предоставя в три 

екземпляра и включва списък на съдържание-
то. Всички чертежи се предоставят в подходящ 
мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или 
в папка формат А4. Снимките, когато има, по-
казват достатъчно детайли.

Когато системите, компонентите или отдел-
ните технически възли имат електронни органи 
за управление, се предоставя информация за 
тяхната работа.

(За бележките под линия виж последната 
страница на приложение № 2 от Наредба № 60 
от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни 
превозни средства и техните ремаркета)

0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
0.1. Марка (търговско наименование на про-

изводителя): ......................................................
0.2. Тип: ......................................................................
0.2.1. Търговско(и) наименование(я) (когато има): 

...............................................................................
0.3. Начини за идентификация на типа, когато 

се маркира на превозното средство (б)
0.3.1. Местоположение на тази маркировка: ......

...............................................................................
0.4. Категория на превозното средство (в): ......

..............................................................................
0.5. Наименование и адрес на производителя: 

................................................................................
0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и): .........

..............................................................................
1. ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕ-

РИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
1.1. Снимки и/или чертежи на представител-

ното превозно средство: ................................
1.3. Брой на осите и колелата: .............................

...............................................................................
1.3.1. Брой и местоположение на осите със 

сдвоени колела: ...................................................
1.3.2. Брой и местоположение на управляемите 

оси: ......................................................................

2. МАСИ И РАЗМЕРИ (е) (ж)
(в kg и mm) (препратка към чертеж, където 
е приложимо)

2.1. База/бази (междуосово(и) разстояние(я) 
(при пълно натоварване) (ж1): .......................

2.6. Маса в готовност за движение (максимум 
и минимум за всеки вариант)
Маса на превозното средство с каросерията 
и в случай на теглещо превозно средство от 
категория, различна от М1, с теглително-
прикачно устройство, когато е монтирано 
от производителя, в готовност за движение 
или масата на шаси или шаси с кабина, 
без каросерия и/или теглително-прикач-
но устройство, когато производителят не 
монтира каросерия и/или теглително при-
качно устройство (включително течности, 
инструменти, резервно колело – когато 
има, и водач, а за градски и туристически 
автобуси – и служебно лице, когато има 
седалка за него в превозното средство) (з) 
(максимум и минимум за всеки вариант): 
...............................................................................

2.6.1. Разпределение на тази маса между осите 
и в случай на полуремарке или ремарке 
с централна ос натоварване в точката на 
прикачване (максимум и минимум за всеки 
вариант): .............................................................

2.8. Технически допустима максимална маса, 
посочена от производителя (и) (3): ..............

9. КАРОСЕРИЯ
9.20. Система против изпръскване
9.20.0. Наличие: да / не / непълно (1)
9.20.1. Кратко описание на превозното средство по 

отношение на системата против изпръсква-
не и съставните є елементи: ......................
..............................................................................

9.20.2. Подробни чертежи на системата против 
изпръскване и нейното разположение върху 
превозното средство с посочване на раз-
мерите, описани в схемите към част III от 
приложение № 2 на Наредба № 115 от 2004 г. 
за ЕО одобряване типа на нови моторни 
превозни средства и техните ремаркета по 
отношение на монтирането на системите 
против изпръскване и за ЕО одобряване 
на типа устройства против изпръскване
(Приложение ІІІ на Директива 91/226/
ЕИО), като се отчете максималният брой 
комбинации гуми/колела:

9.20.3. Номер(а) на одобряването на устройство-
то(ата) против изпръскване, когато има: ......
.................................................................................

Дата, Файл

* За превозни средства от категория N1 и тези от 
категория N2 с технически допустима максимал-
на маса, ненадвишаваща 7,5 тона, използващи 
изключението по чл. 7, ал. 3 на наредбата, 
може да се използва списъкът с данни съгласно 
приложение № 1 на Наредба № 108 от 2004 г. 
за одобряване на типа на нови моторни пре-
возни средства от категория М1 по отношение 
на калниците.

(1) Излишното се зачертава.“
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§ 23. Създава се приложение № 1а към 
чл. 5, ал. 3:

„Приложение № 1а 
към чл. 5, ал. 3

ОБРАЗЕЦ
(максимален формат: А4 (210 × 297 mm)
СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ  

НА ТИПА
Печат на ИА „АА“

Съобщение относно:
– ЕО одобряване на типа (1)
– изменение на ЕО одобряването на типа (1)
– отказ за ЕО одобряване на типа (1)
– отнемане на ЕО одобряването на типа (1)
на типа на превозно средство / компонент / 
отделен технически възел (1) по отношение на 
Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа 
на нови моторни превозни средства и техните 
ремаркета по отношение на монтирането на 
системите против изпръскване и за ЕО одобря-
ване на типа устройства против изпръскване 
(Директива 91/226/ЕИО, последно изменена с 
Директива 2010/19/ЕС)
Номер на одобряване на типа: ..............................
........................................................................................
Основание за изменението: ....................................
.........................................................................................

РАЗДЕЛ I
0.1. Марка (търговско наименование на произ-

водителя): .............................................................
0.2. Тип: .......................................................................
0.3. Начини за идентификация на типа, когато 

се маркира на превозното средство / ком-
понента / отделния технически възел (1) (2): 
.................................................................................

0.3.1.Местоположение на тази маркировка: ........
.................................................................................

0.4. Категория на превозното средство (3)
0.5. Наименование и адрес на производителя: ...

..................................................................................
0.7. В случай на компоненти и отделни техни-

чески възли, местоположение и метод на 
закрепване на ЕО маркировката за одобря-
ване на типа: ...........................................................

0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и): ...........
.................................................................................

РАЗДЕЛ II
1. Допълнителна информация (където е при-

ложимо): виж добавката
2. Техническа служба, отговорна за провеждане 

на изпитванията: ...............................................
3. Дата на протокола от изпитванията: ...........

.................................................................................
4. Номер на протокола от изпитванията: ........

.................................................................................
5. Забележки (когато има): виж добавката
6. Място: ....................................................................
7. Дата: ......................................................................
8. Подпис: .................................................................
9. Прилага се индексът на техническото досие, 

представено на ИА „АА“, което може да 
бъде получено при поискване.

1 Излишното се зачертава.
2 Когато начините за идентификация на типа 

съдържат символи, които не се отнасят за опи-
сание на типа превозно средство, компонент 
или отделен технически възел, предмет на този 
сертификат за одобряване на типа, тези знаци 
се представят в документацията със символа 
„?“ (например: АВС??123??).

3 Така, както е определена в чл. 149 от Закона за 
движението по пътищата (част А от Приложение 
II на Директива 2007/46/ЕО).

Добавка
към сертификат за ЕО одобряване на типа № ... 
относно одобряването на типа на превозно сред-
ство по отношение на Наредба № 115 от 2004 г. за 
ЕО одобряване типа на нови моторни превозни 
средства и техните ремаркета по отношение на 
монтирането на системите против изпръскване 
и за ЕО одобряване на типа устройства против 
изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, последно 

изменена с Директива 2010/19/ЕО)
1. Допълнителна информация
1.1. Характеристики на устройствата против 

изпръскване (тип, кратко описание, тър-
говска марка или наименование, номер(а) 
на одобряването на типа): ................................

5. Забележки (когато има): ...................................
................................................................................“

§ 24. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В част I:
а) точка 2 се изменя така:
„2. Местоположение на външната престилка
Разстоянието „с“ между надлъжната рав-

нина, допирателна на външната стена на 
гумата, встрани от всяка изпъкналост на 
гумата в близост до земята, и вътрешния 
ръб на престилката не трябва да превишава 
100 mm (фиг. 1а и 1б от част III).“;

б) точки 2.1 и 2.2 са заличават.
2. В част II:
а) точка 5.1.1 се изменя така:
„5.1.1. Калниците да покриват зоните не-

посредствено отгоре, отпред и зад гумата или 
гумите по следния начин:

а) при единични оси или многоосие пред-
ният ръб (С) трябва да бъде издаден напред, 
за да достигне линията O – Z, където ϑ (тета) 
е не повече от 45° над хоризонталата; най-
задният ръб (фиг. 2 от част III) трябва да 
бъде издаден надолу така, че да не бъде на 
повече от 100 mm над хоризонталната права, 
минаваща през центъра на колелото;

б) при многоосие ъгълът ϑ се отнася само 
за най-предната ос и изискването относно 
височината на най-задния ръб се прилага 
само за най-задната ос;

в) калникът трябва да има обща широчина 
„q“ (фиг. 1а от част III), която най-малко да 
покрива цялата широчина на гумата „b“ или 
цялата широчина на две гуми „t“ в случай 
на сдвоени колела, като се вземат предвид 
крайните параметри за възела гума/колело, 
определени от производителя; размерите 
„b“ и „t“ се измерват при височината на 
главината, като се изключат маркировките, 
ребрата, защитните ленти и др. по стените 
на гумата.“;

б) в т. 5.1.2 думите „част А“ и „на прило-
жение № 3“ се заменят съответно с „част I“ 
и „от част III“;

в) точка 5.1.3 се изменя така:
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„5.1.3. Ако калниците са изработени от 
няколко компонента, при монтирането им те 
не трябва да съдържат никакви отвори, които 
да позволяват преминаването на струи по 
време на движение на превозното средство. 
Това изискване се счита за изпълнено, когато 
при натоварено или ненатоварено превозно 
средство всяка струя, която се движи радиал-
но навън от центъра на колелото по цялата 
широчина на влизащата в контакт със земята 
повърхност на гумата и в рамките на зоната, 
покривана от калника, винаги среща елемент 
от системата против изпръскване.“;

г) точки 5.2.1, 5.2.2 и 5.2.3 се изменят така:
„5.2.1. При единични оси долният ръб на 

външната престилка не трябва да е разположен 
извън следните разстояния и радиуси, изме-
рени от центъра на колелото, с изключение 
на най-долните ръбове, които могат да бъдат 
закръглени (фиг. 2 от част III).

Пневматично окачване:
а) Оси, оборудвани с управля-

еми или самоуправляеми 
колела:
от предния ръб (към пред-
ната страна на превозното 
средство) (връх С)
към задния ръб (към задната 
страна на превозното сред-
ство) (връх А)

 

Rv ≤ 1,5R

б) Оси, оборудвани с неуправ-
ляеми колела:
от предния ръб (връх С)
към задния ръб (връх А)

 Rv ≤ 1,25R

Механично окачване:
а) общ случай }Rv ≤ 1,8R
б) неуправляеми колела за превозни сред-

ства с технически допустима максимална маса 
над 7,5 t } Rv ≤ 1,5R,

където R е радиусът на гумата, монтирана 
на превозното средство, а Rv е разстоянието, 
изразено като радиус, на който е разположен 
долният ръб на външната престилка.

5.2.2. При многоосие изискванията, по-
сочени в т. 5.2.1, не се прилагат между вер-
тикалните напречни равнини, преминаващи 
през центъра на първата и на последната ос, 
където външната престилка можа да е във 
вертикално положение с цел да се осигури 
непрекъснатостта на системата против из-
пръскване (фиг. 4 от част III).

5.2.3. Разстоянието между най-горните 
и най-долните точки на системата против 
изпръскване (калник и външна престилка), 
измерено във всяко напречно сечение пер-
пендикулярно на калника (виж фиг. 1б и 2 от 
част III), трябва да бъде издадено не повече 
от 45 mm във всички точки зад вертикалната 
права, минаваща през центъра на колелото 

или първото колело при многоосие. Този 
размер може постепенно да намалява пред 
тази права.“;

д) създават се т. 5.2.5 и 5.2.6:
„5.2.5. Изискванията на т. 5.2.3 и 5.2.4 могат 

да не бъдат спазвани в отделни точки, когато 
престилката е съставена от различни елементи, 
които са подвижни един спрямо друг.

5.2.6. Влекачите за полуремаркета с ниско 
шаси (определени в т. 6.20 от БДС ISO 612:1978), 
по-специално тези, при които височината 
на централния болт спрямо земята е равна 
или по-малка от 1100 mm, могат да бъдат 
конструирани по такъв начин, че да бъдат 
освободени от изискванията по т. 5.1.1, буква 
„а“, 5.1.3 и 5.2.4. В тази връзка калниците и 
престилките може да не покриват областта 
непосредствено над гумите на задните оси, 
когато тези влекачи са прикачени към полу-
ремарке, за да се избегне разрушаването на 
системата против изпръскване. Въпреки това 
калниците и престилките на тези превозни 
средства трябва да отговарят на посочените 
изисквания в рамките на сектори, по-големи 
от 60° от вертикалната права, минаваща през 
центъра на колелото, пред и зад тези гуми.

Следователно тези превозни средства тряб-
ва да бъдат конструирани по такъв начин, че 
да отговарят на изискванията, определени в 
предходния параграф, когато се използват без 
полуремарке.

За да отговарят на тези изисквания, кал-
ниците и престилките могат например да 
съдържат част, която може да се демонтира.“;

е) точка 5.3.1 се изменя така:
„5.3.1. Широчината на калобрана трябва 

да отговаря на изискванията за „q“ в т. 5.1.1, 
буква „в“, освен когато калобранът е в рам-
ките на калника, в този случай широчината 
на калобрана трябва най-малко да бъде равна 
на широчината на протектора на гумата.

Широчината на частта от калобрана, раз-
положена под калника, трябва да отговаря на 
условието, посочено в тази точка, с отклонение 
от 10 mm от всяка страна.“;

ж) точка 5.3.3 се изменя така:
„5.3.3. Максималната височина на долния 

ръб не трябва да превишава 200 mm (фиг. 3 
от част III).

Това разстояние се увеличава до 300 mm 
при последната ос, където радиалното разсто-
яние на долния ръб на външната престилка 
Rv не надвишава размерите на радиусите на 
гумите, монтирани на колелата от тази ос.

Максималната височина на долния ръб 
на калобрана спрямо земята може да бъде 
увеличена до 300 mm, когато производителят 
счете, че това е технически целесъобразно с 
оглед характеристиките на окачването.“;
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з) в т. 5.3.5 думите „множествени оси“ и 
„фиг. 4б на приложение № 3“ се заменят съ-
ответно с „многоосие“ и „фиг. 4 от част III“;

и) в т. 5.3.7 думите „част А“ са заменят с 
„част I“;

й) в т. 6.1.1 думите „на приложение № 3“ 
се заменят с „от част III“;

к) в т. 6.1.2 думите „част А“ са заменят с 
„част I“;

л) в т. 6.2.1 думите „единични и множест-
вени оси“ и „множествени оси“ са заменят 
съответно с „единични оси или многоосие“ 
и „многоосие“;

м) в т. 6.2.3 думите „на приложение № 3“ 
се заменят с „от част III“;

н) в т. 7.1.1 думите „т. 5.1.1. в“ се заменят 
с „т. 5.1.1, буква „в“;

о) в т. 7.1.2 думите „единични или множест-
вени оси“ и „т. 5.1.1.а“ се заменят съответно 
с „единични оси или многоосие“ и „т. 5.1.1, 
буква „а“;

п) в т. 7.1.3 думите „множествени оси“ и 
„на приложение № 3“ се заменят съответно 
с „многоосие“ и „част III“;

р) в т. 7.2.2 се правят следните изменения:
– в основния текст думите „единични или 

множествени оси“ и „на приложение № 3“ 
се заменят съответно с „единични оси или 
многоосие“;

– в букви „а“ и „б“ думата „накрайник“ се 
заменя с „връх“;

с) в т. 7.2.3 думите „множествени оси“ и 
„на приложение № 3“ се заменят съответно 
с „многоосие“ и „от част III“;

т) в т. 7.3.1 букви „а“ и „б“ думите „на 
приложение № 3“ се заменят с „от част III“;

у) в т. 7.3.2 думите „част Б“ и „т. 7.3.1.б“ 
се заменят съответно с „част II“ и „т. 7.3.1 
буква „б“;

ф) точка 7.3.2.1 се изменя така:
„7.3.2.1. Долният ръб на устройството про-

тив изпръскване не трябва да бъде на повече 
от 200 mm от земята.

Максималната височина на долния ръб 
на калобрана спрямо земята може да бъде 
увеличена до 300 mm, когато производителят 
счете, че това е технически целесъобразно с 
оглед характеристиките на окачването.“;

х) в т. 7.3.2.3 думите „т. 7.3.1.б“ се заменят 
с „т. 7.3.1, буква „б“;

ц) създава се т. 8:
„8. При многоосие системата против из-

пръскване на една ос, която не е най-задната 
ос, може да не покрива цялата широчина на 
протектора на гумата, когато в отделни точки 
съществува възможност от взаимно препят-
стване между системата против изпръскване 
и структурата на осите, окачването или хо-
довата част.“

3. Създава се част III:

„Част III
Схеми

Забележка. Цифрите се отнасят за съответните 
точки на част I и II.
Фиг. 1а. Широчина (q) на калника (а) и местополо-

жение на престилката (j).

Фиг. 1б. Пример за измерване на външната 
престилка

Забележки:
1. Цифрите се отнасят за съответните точки 

на част I и II.
2. Т – размер на калника.

Фиг. 2. Размери на калника и външната престилка.

Забележка. Цифрите се отнасят за съответните 
точки на част I и II.
Фиг. 3. Местоположение на калника и калобрана.
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калобрани (5.3.5.) ако d >= 250 mm

 
Фиг. 4. Диаграма, показваща комплект система против 
изпръскване (калник, калобран, външна престилка), 
включваща устройства против изпръскване (енергийно-

абсорбционен тип) при многоосие.

а) Многоосие, където разстоянието между 
гумите е по-малко от 250 mm.

б) Единични оси или многоосие, където раз-
стоянието между гумите е не по-малко от 250 mm.
Фиг. 5. Диаграма, показваща комплект система против 
изпръскване, включваща устройства против изпръсква-
не (енергийно-абсорбционен тип) за оси, оборудвани 
с неуправляеми или самоуправляеми колела (т. 4.2 и 6 

на част I и II).

Забележки:
1. Цифрите се отнасят за съответните точки 

на част I и II.
2. Т – размер на калника.

Фиг. 6. Диаграма, показваща комплект система против 
изпръскване, включваща устройства против изпръскване, 
оборудвани със сепаратори въздух/вода за оси, оборудвани 
с управляеми, само управляеми или неуправляеми колела.

Забележки:
1. Цифрите се отнасят за съответните точки 

на част I и II.
2. Т – размер на калника.

Фиг. 7. Диаграма, показваща система против изпръсква-
не, включваща устройства против изпръскване (калник, 
калобран, външна престилка) за многоосие, където 
разстоянието между гумите не надвишава 300 mm.“

§ 25. Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 
става приложение № 3 към чл. 9, ал. 2 и се 
изменя така:

„Приложение № 3 
към чл. 9, ал. 2

Списък с данни № ... за целите на ЕО одобря-
ване на типа на устройства против изпръсква-
не съгласно Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО 
одобряване типа на нови моторни превозни 
средства и техните ремаркета по отношение на 
монтирането на системите против изпръсква-
не и за ЕО одобряване на типа устройства 
против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, 
последно изменена с Директива 2010/19/ЕС)

Следната информация се предоставя в три 
екземпляра и включва списък на съдържание-
то. Всички чертежи се предоставят в подходящ 
мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или 
в папка формат А4. Снимките, когато има, по-
казват достатъчно детайли.

Когато системите, компонентите или отдел-
ните технически възли имат електронни органи 
за управление, се предоставя информация за 
тяхната работа.

0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
0.1. Марка (търговско наименование на произ-

водителя): ...............................................................
0.2. Тип: ..........................................................................
0.5. Наименование и адрес на производителя: ...

....................................................................................
0.7. В случай на компоненти и отделни технически 

възли, местоположение и метод на закрепване 
на ЕО маркировката за одобряване на типа: 
....................................................................................

0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и): .............
..................................................................................

1. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
1.1. Техническо описание на устройството против 

изпръскване, включително физическия му 
принцип на работа и съответното изпитване, 
на което трябва да бъде подложено: .............
...................................................................................

1.2. Използвани материали: .....................................
...................................................................................
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Забележки:
1. Цифрите се отнасят за съответните точки 

на част I и II.
2. Т – размер на калника.

Фиг. 7. Диаграма, показваща система против изпръсква-
не, включваща устройства против изпръскване (калник, 
калобран, външна престилка) за многоосие, където 
разстоянието между гумите не надвишава 300 mm.“

§ 25. Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 
става приложение № 3 към чл. 9, ал. 2 и се 
изменя така:

„Приложение № 3 
към чл. 9, ал. 2

Списък с данни № ... за целите на ЕО одобря-
ване на типа на устройства против изпръсква-
не съгласно Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО 
одобряване типа на нови моторни превозни 
средства и техните ремаркета по отношение на 
монтирането на системите против изпръсква-
не и за ЕО одобряване на типа устройства 
против изпръскване (Директива 91/226/ЕИО, 
последно изменена с Директива 2010/19/ЕС)

Следната информация се предоставя в три 
екземпляра и включва списък на съдържание-
то. Всички чертежи се предоставят в подходящ 
мащаб и достатъчно подробно в размер А4 или 
в папка формат А4. Снимките, когато има, по-
казват достатъчно детайли.

Когато системите, компонентите или отдел-
ните технически възли имат електронни органи 
за управление, се предоставя информация за 
тяхната работа.

0. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
0.1. Марка (търговско наименование на произ-

водителя): ...............................................................
0.2. Тип: ..........................................................................
0.5. Наименование и адрес на производителя: ...

....................................................................................
0.7. В случай на компоненти и отделни технически 

възли, местоположение и метод на закрепване 
на ЕО маркировката за одобряване на типа: 
....................................................................................

0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и): .............
..................................................................................

1. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
1.1. Техническо описание на устройството против 

изпръскване, включително физическия му 
принцип на работа и съответното изпитване, 
на което трябва да бъде подложено: .............
...................................................................................

1.2. Използвани материали: .....................................
...................................................................................

1.3. Достатъчно подробен чертеж(и) в подходящ 
мащаб, който позволява устройството(ата) 
да бъде идентифицирано. Чертежът трябва 
да показва мястото, предназначено за ЕО 
маркировката за одобряване на типа на ком-
понент: ....................................................................

Дата
Подпис“

§ 26. Приложение № 4 към чл. 11, ал. 1, 
т. 3 се изменя така:

„Приложение № 4 
към чл. 11, ал. 1, т. 3

Част I
Изпитвания на устройства против изпръскване 

от енергийно-абсорбционен тип

1. Принцип
Целта на това изпитване е да се даде количест-

вена оценка на способността дадено устройство 
да спира водата, насочена към него от серия 
дюзи. Изпитвателният стенд е предназначен да 
възпроизвежда условията, при които устройството 
функционира, когато е монтирано на превозно-
то средство, по отношение на количеството и 
скоростта на водата, изхвърляна от протектора 
на гумата от земята нагоре.

2. Оборудване
Виж фиг. 1 от част ІІІ за описанието на из-

питвателния стенд.
3. Условия на изпитването
3.1. Изпитванията се провеждат в затворено 

помещение с неподвижен въздух.
3.2. Температурата на околната среда и тем-

пературата на изпитвателните образци трябва 
да бъде 21 (± 3) °C.

3.3. Използва се дейонизирана вода.
3.4. За всяко изпитване изпитвателните об-

разци се подготвят чрез намокряне.
4. Процедура
4.1. Към вертикалната плоча на изпитва-

телното оборудване се закрепва образец от 
оборудването, което се изпитва с широчина 
500 (+ 0/- 5) mm и височина 750 mm, като се 
осигурява доброто му прилягане в рамките на 
колектора и да няма препятствие, което да от-
клонява водата, преди или след въздействието є.

4.2. Задава се дебит на потока на водата от 
0,675 (± 0,01) l/s, като към образеца се насоч-
ват от 90 l до 120 l от хоризонтално разстояние 
500 (± 2) mm (фиг. 1 от част ІІІ).

4.3. Оставя се водата да се стече от образеца 
в колектора. Изчислява се процентното съот-
ношение между събраното количество вода и 
количеството изпръскана вода.

4.4. Изпитването на образеца се провежда 
пет пъти съгласно т. 4.2 и 4.3. Изчислява се 
средното процентно съотношение на серията от 
пет изпитвания.

5. Резултати
5.1. Изчисленото в т. 4.4 средно процентно 

съотношение трябва да бъде 70 % или по- високо. 

5.2. Серията от пет изпитвания се повтаря, 
ако в рамките на серия от пет изпитвания най-
високият и най-ниският процент събрана вода се 
отклоняват от средното процентно съотношение 
с повече от 5 %.

Одобряването на типа се отказва, ако в рам-
ките на втората серия от пет изпитвания най-
високият и най-ниският процент събрана вода 
отново се отклоняват от средното процентно 
съотношение с повече от 5 % и ако по-ниската 
стойност не отговаря на изискванията на т. 5.1.

5.3. Проверява се дали вертикалното поло-
жение на устройството влияе върху получените 
резултати. Ако е установено това, процедурата, 
описана в т. 4.1 до 4.4, се повтаря за положени-
ята, в които се постига най-висок и най-нисък 
процент на събрана вода, като изискванията на 
т. 5.2 остават в сила.

След това средната стойност от отделните 
резултати се приема за среднопроцентно съот-
ношение. Това средно процентно съотношение 
следва да бъде 70 % или по-високо.

Част II
Изпитвания на устройства против изпръскване 

от типа сепаратор въздух/вода
1. Принцип
Това изпитване има за цел да се определи 

ефективността на порест материал, предназначен 
да задържа водата, с която е напръскан чрез 
пулверизатор от типа въздух/вода под налягане.

Използваното за изпитването оборудване си-
мулира условията, на които ще бъде подложен 
материалът по отношение на обема и скоростта 
на предизвиканите от гумите водни струи, когато 
то е монтирано на превозно средство.

2. Оборудване
Виж фиг. 2 от част ІІІ за описанието на из-

питвателния стенд.
3. Условия на изпитването
3.1. Изпитванията се провеждат в затворено 

помещение с неподвижен въздух.
3.2. Температурата на околната среда и тем-

пературата на изпитвателните образци трябва 
да бъде 21 (± 3) °C.

3.3. Използва се дейонизирана вода.
3.4. За всяко изпитване изпитвателните об-

разци се подготвят чрез намокряне.
4. Процедура
4.1. Към изпитвателния стенд вертикално се 

закрепва образец с размери 305 × 100 mm, про-
верява се да няма разстояние между образеца и 
горната извита пластинка и дали колекторът е 
правилно поставен. Резервоарът на пулвериза-
тора се напълва с 1 ± 0,005 l вода и се поставя, 
както е описано на схемата.

4.2. Пулверизаторът се регулира, както следва:
налягане (при пулверизатора): 5 bar + 10 %/ 

– 0 %;
дебит на потока: 1 l/min ± 5 s; 
пулверизация: кръгова, 50 ± 5 mm в диаметър, 

на разстояние 200 ± 5 mm от образеца, дюза с 
диаметър 5 ± 0,1 mm.

4.3. Пулверизира се до изчерпване на водната 
пара и се отбелязва необходимото време. Изчаква 
се водата да изтече от образеца върху колекто-
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ра за 60 s и се измерва количеството събрана 
вода. Измерва се количеството вода, останало 
в резервоара на пулверизатора. Изчислява се 
съотношението, изразено в обемни проценти, на 
количеството събрана вода спрямо количеството 
изпръскана вода.

4.4. Изпитването на образеца се провежда 
пет пъти и се изчислява средното процентно 
съотношение на събраното количество. Преди 
всяко изпитване се проверява дали колекторът, 
резервоарът на пулверизатора и измервателният 
съд са сухи.

5. Резултати
5.1. Изчисленото в т. 4.4 средно процентно 

съотношение трябва да бъде 85 % или по-високо.
5.2. Серията от пет изпитвания се повтаря, 

ако в рамките на серия от пет изпитвания най-
високият и най-ниският процент събрана вода се 
отклоняват от средното процентно съотношение 
с повече от 5 %.

Одобряването на типа се отказва, ако в рам-
ките на втората серия от пет изпитвания най-
високият и най-ниският процент събрана вода 
отново се отклоняват от средното процентно 
съотношение с повече от 5 % и ако по-ниската 
стойност не отговаря на изискванията на т. 5.1.

5.3. Когато вертикалното положение на ус-
тройството влияе върху получените резултати, 
процедурата, описана в т. 4.1 до 4.4, се повтаря 
за положенията, в които се постига най-висок 
и най-нисък процент на събрана вода, като из-
искванията на т. 5.2 остават в сила.

Изискванията на т. 5.1 остават в сила, за да 
покажат резултатите от всяко отделно изпитване.

Част III
Схеми

Фиг. 1. Изпитвателен стенд за устройство против 
изпръскване от енергийно-абсорбционен тип.

Забележка.
А – подаване на вода от помпа;
В – поток към резервоара на колектора;
С – колектор с вътрешни размери: дължина 500 

(+ 5/- 0) mm и широчина 75 (+ 2/- 0) mm;

D – тръба от неръждаема стомана, външен диа-
метър 54 mm, дебелина на стената 1,2 (± 0,12) mm, 
грапавост на вътрешната и външната повърхност 
Ra между 0,4 и 0,8 µm;

E – цилиндрични радиално пробити 12 отвора 
със заоблени ъгли; с диаметър, измерен отвътре и 
отвън на тръбата 1,68 (+ 0,010/- 0) mm;

F – широчина на образеца за изпитване 500 
(+ 0/- 5) mm;

G – корава плоска плоча.
Всички линейни размери са посочени в ми-

лиметри.

Фиг. 2. Изпитвателен стенд за устройства против 
изпръскване от типа сепаратор въздух/вода.“

§ 27. Приложение № 5 към чл. 11, ал. 2 
става приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 и се 
изменя така:

„Приложение № 5 
към чл. 11, ал. 3

ОБРАЗЕЦ
(максимален формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЯВАНЕ НА 
ТИПА

Печат на ИА „АА“

Съобщение относно:
– ЕО одобряване на типа
– изменение на ЕО одобряването на типа
– отказ за ЕО одобряване на типа
– отнемане на ЕО одобряването на типа
на типа на превозно средство / компонент / 
отделен технически възел (1) по отношение на 
Наредба № 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа 
на нови моторни превозни средства и техните 
ремаркета по отношение на монтирането на 
системите против изпръскване и за ЕО одобря-
ване на типа устройства против изпръскване 
(Директива 91/226/ЕИО, последно изменена с 
Директива 2010/19/ЕО (2)
Номер на одобряване на типа: ...............................
........................................................................................
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Основание за изменението: ....................................
.........................................................................................

РАЗДЕЛ I
0.1. Марка (търговско наименование на произ-

водителя): ............................................................
0.2. Тип: ........................................................................
0.3. Начини за идентификация на типа, когато 

се маркира на превозното средство / ком-
понента / отделния технически възел (1) (3): 
.................................................................................

0.3.1.Местоположение на тази маркировка: .........
..................................................................................

0.4. Категория на превозното средство (4)
0.5. Наименование и адрес на производителя: .....

...................................................................................
0.7. В случай на компоненти и отделни техни-

чески възли, местоположение и метод на 
закрепване на ЕО маркировката за одобря-
ване на типа: ...........................................................

0.8. Адрес(и) на монтажния(те) завод(и): ............
.................................................................................

РАЗДЕЛ II
1. Допълнителна информация (където е при-

ложимо): виж добавката
2. Техническа служба, отговорна за провеждане 

на изпитванията: ................................................
3. Дата на протокола от изпитванията: ...........

.................................................................................
4. Номер на протокола от изпитванията: .......

.................................................................................
5. Забележки (когато има): виж добавката
6. Място: ...................................................................
7. Дата: ......................................................................
8. Подпис: .................................................................
9. Прилага се индексът на техническото досие, 

представено на ИА „АА“, което може да 
бъде получено при поискване.

1 Излишното се зачертава.
2 ОВ, L72, 20.03.2010 г., стр. 17.
3 Когато начините за идентификация на типа 

съдържат символи, които не се отнасят за опи-
сание на типа превозно средство, компонент 
или отделен технически възел, предмет на този 
сертификат за одобряване на типа, тези знаци 
се представят в документацията със символа 
„?“ (например: АВС??123??).

4 Така, както е определена в чл. 149 от Закона 
за движението по пътищата (част А от Прило-
жение II на Директива 2007/46/ЕО).

Добавка
към сертификат за ЕО одобряване на типа № ... 
относно одобряването на типа на устройство 
против изпръскване по отношение на Наредба 
№ 115 от 2004 г. за ЕО одобряване типа на нови 
моторни превозни средства и техните ремаркета 
по отношение на монтирането на системите про-
тив изпръскване и за ЕО одобряване на типа ус-
тройства против изпръскване (Директива 91/226/
ЕИО, последно изменена с Директива 2010/19/ЕС)
1. Допълнителна информация
1.1. Принцип на работа на устройството: енергий-

но-абсорбционен / сепаратор въздух/вода (1)
1.2. Характеристики на устройствата против 

изпръскване (кратко описание, търговска 
марка или наименование, номер(а): ............
.................................................................................

5. Забележки (когато има): ...................................
..................................................................................

1 Излишното се зачертава.“

§ 28. Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1 
се заличава.

Допълнителна разпоредба
§ 29. Наредбата въвежда изискванията на 

Директива 2010/19/ЕС на Комисията от 9 март 
2010 г. за изменение за целите на привеждане в 
съответствие с техническия прогрес в областта 
на системите срещу пръски на някои категории 
моторни превозни средства и техните ремаркета, 
на Директива 91/226/ЕИО на Съвета и на Ди-
ректива 2007/46/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета (ОВ L 72 от 20.03.2010 г.).

Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. При подаване на заявление за ЕО 

одобряване на типа на превозно средство 
като цяло съгласно Наредба № 60 от 2009 г. 
за одобряване типа на нови моторни превозни 
средства и техните ремаркета, типовете превоз-
ни средства, на които е издадено нацио нално 
или ЕО одобряване на типа относно системата 
против изпръскване, не трябва да отговарят 
на изискванията относно системата против 
изпръскване, определени в наредбата.

§ 31. Наредбата влиза в сила от датата на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: Ив. Московски
7223
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД09110 
от 21 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 3 и 5 във връзка с 
чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите 
организации на пазарите на земеделски продукти 
на Европейския съюз и постъпило в Министер-
ството на земеделието и храните заявление с 
вх. № 70-1163 от 22.04.2010 г. и Сертификат за 
акредитация от 20.11.2009 г. от Немското друже-
ство по акредитация (DAR), Берлин, нареждам:

Удължавам срока на Разрешение № BG-06 
от 2 юли 2007 г. на „БИ СИ ЕС ОЕКО – Га-
ранти“ – ООД (BCS Öko-Garantie GmbH), със 
седалище и адрес на управление – Германия, 
Цимберщрасе 21, 90402 Нюрнберг, и адрес на 
регистрация – България, София, бул. Ал. Стам-
болийски 27Б, до 19.11.2014 г., представлявано 
за България от Мариана Милтенова. Удълже-
нието е съгласно Сертификат за акредитация от 
20.11.2009 г., издаден от Немското дружество по 
акредитация (DAR), Берлин.

За министър: Св. Боянова
6761

ЗАПОВЕД № РД09114 
от 21 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 3 и 5 във връзка с 
чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите 
организации на пазарите на земеделски продукти 
на Европейския съюз и постъпило в Министер-
ството на земеделието и храните заявление с 
вх. № 20-506 от 23.11.2010 г. и Удостоверение за 
акредитация от 3.11.2010 г., издадено от Гръцката 
национална система за акредитация А.Д.Н.С.А., 
Атина, нареждам:

Удължавам срока на Разрешение № BG-10 от 
10 октомври 2008 г. на „Институт за контрол на би-
ологични продукти“ – АД (Институт Био Еллас), 
със седалище и адрес на управление – Гърция, 
Атина 10434, ул. Кодригтонос 11В, и адрес на ре-
гистрация в България, София, ул. Граф Игнатиев 
7, вх. Б, ап. 10, представлявано за България от 
Константинос Румелиотис, до 4.11.2014 г. Удълже-
нието е съгласно Удостоверение за акредитация 
от 3.11.2010 г., издадено от Гръцката национална 
система за акредитация А.Д.Н.С.А., Атина.

За министър: Св. Боянова
6762

ЗАПОВЕД № РД09115 
от 21 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 3 и 5 във връзка с 
чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите 
организации на пазарите на земеделски продукти 

на Европейския съюз и постъпило в Министер-
ството на земеделието и храните заявление с 
вх. № 70-1717 от 23.06.2010 г. и Сертификат за 
акредитация от 16.12.2009 г., издаден от Холандски 
съвет за акредитации „РвА“, нареждам:

Удължавам срока на Разрешение № BG-07 
от 17 август 2007 г. на Дружество „КОНТРОЛ 
ЮНИОН СЕРТИФИКЕЙШЪНС“ (CONTROL 
UNION CERTIFICATIONS B.V.) с адрес на уп-
равление – Република България: Варна 9000, 
ул. Граф Игнатиев 40, представлявано от Бисер 
Дивери, до 1.01.2014 г. Удължението е съгласно 
Сертификат за акредитация от 16.12.2009 г., из-
даден от Холандски съвет за акредитации „РвА“. 

За министър: Св. Боянова
6763

ЗАПОВЕД № РД09185 
от 24 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 3 и 5 във връзка с 
чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите 
организации на пазарите на земеделски продукти 
на Европейския съюз и постъпило в Министер-
ството на земеделието и храните заявление с 
вх. № 70-3077 от 05.11.2010 г. и Сертификат за 
акредитация от 04.10.2010 г. от Елинска система 
за акредитация АД (ESYD) нареждам:

Удължавам срока на Разрешение № BG-08 
от 29 февруари 2008 г. на „А СЕРТ Европейска 
организация по сертифициране“ – АД, с адрес на 
управление – София 1606, бул. Ген. Скобелев 36, 
ет. 2, ап. 6, представлявано от Стефанос Билас, до 
5.11.2014 г. съгласно Сертификат за акредитация 
от 4.10.2010 г., издадено от Елинска система за 
акредитация АД (ESYD).

За министър: Цв. Димитров
6764

ЗАПОВЕД № РД09194 
от 28 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 3 и 5 във връзка с 
чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите ор-
ганизации на пазарите на земеделски продукти на 
Европейския съюз и постъпили в Министерството 
на земеделието и храните заявления с вх. № AO-
77 от 01.02.2010 г. и Сертификат за акредитация 
от 17.04.2009 г., придружен от Заповед № 62 от 
13.01.2010 г., вх. № АО-1254 от 6.10.2010 г., и Сер-
тификат за акредитация от 3.09.2010 г., издаден от 
Българската служба за акредитация, нареждам:

Удължавам срока на Разрешение № 2 от 12 де-
кември 2005 г. на „БАЛКАН БИОСЕРТ“ – ООД, 
представлявано от Красимир Кунчев, със седали-
ще и адрес на управление Пловдив, ул. Христо 
Данов 13, до 30.09.2014 г. съгласно Сертификат 
за акредитация от 17.04.2009 г., придружен от 
Заповед № 62 от 13.01.2010 г., и Сертификат за 
акредитация от 03.09.2010 г., издаден от Българ-
ската служба за акредитация.

За министър: Св. Боянова
6765
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ЗАПОВЕД № РД09285  
от 2 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 3 и 5 във връзка с 
чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите 
организации на пазарите на земеделски продукти 
на Европейския съюз и постъпило в Министер-
ството на земеделието и храните заявление с 
вх. № 70-1231 от 05.04.2011 г. и Сертификат за 
акредитация от 31.03.2011 г., издаден от Българ-
ската служба за акредитация, нареждам:

Удължавам срока на Разрешение № BG-BIO-03 
от 15 март 2011 г. на „Кю Сертификейшън“ – АД, 
със седалище и с адрес на управление Пловдив, ул. 
Леонардо да Винчи 42а, представлявано от Анна 
Карова, до 31.03.2015 г. Удължението е съгласно 
Сертификата за акредитация от 31.03.2011 г., 
издаден от Българската служба за акредитация.

Министър: М. Найденов
6766

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД02141096 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ поради това, 
че ТЕЦ ,,Марица Изток 3“ е обект от национално 
значение (Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Ми-
нистерския съвет на Република България), писмо 
на възложителя „Енел – Марица Изток 3“ – АД, 
вх. № АУ 14-27 от 22.03.2011 г., със седалище и 
адрес на управление София, бул. Александър 
Стамболийски 103, ет. 5, ЕИК 130020522, пред-
ставлявано и управлявано от Джон Кларк, писмо 
изх. № АУ 10-8 от 1.06.2010 г. на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ) за разрешаване изработване на проект на 
подробен устройствен план, нотариални актове за 
собственост на недвижим имот, съгласувателни 
писма – становища на заинтересуваните кон-
тролни органи и териториални администрации: 
Становище изх. № ЕО-14 от 10.08.2010 г. на МОСВ 
за преценяване на необходимостта от извършва-
не на оценка на въздействието върху околната 
среда и екологична оценка, здравно заключение 
на РИОКОЗ – Стара Загора, изх. № АУ 2236 от 
29.11.2010 г., Становище на ОД – Стара Загора 
„Пожарна безопасност и спасяване“, рег. № 985 
от 30.11.2010 г., Решение № 3 по протокол № 3 от 
19 април 2011 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 
ЗОЗЗ на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара 
Загора, за промяна предназначението на земедел-
ски земи за неземеделски нужди и утвърждаване 
на площадки и трасета за проектиране, съгласу-
вателни писма на експлоатационните дружества, 
Решение № 513 по протокол № 57 от 25.02.2011 г. 
на Общинския съвет – гр. Гълъбово, констативен 
протокол на общинска администрация – Гълъбо-
во, от 24.01.2011 г. за не/постъпили възражения в 
законоустановения срок, писмо изх. № 73-03-1 от 
19.01.2011 г. на Община Гълъбово в изпълнение 
на разпоредбата на чл. 63, ал. 4 ЗУТ, протокол от 
проведено обществено обсъждане и решение по 
т. 2 от протокол № УТ-01-02-06 от 19.04.2011 г. на 
Националния експертен съвет по устройство на 

територията и регионална политика (НЕСУТРП) 
при МРРБ, одобрявам проект на подробен устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване 
на ТЕЦ „Марица Изток 3“, за УПИ І-1, 2 – с от-
реждане „За паркинг“, и УПИ ІІ-21, 22, 34, 35 – с 
отреждане – „За складове и обслужващи сгради“, 
в устройствена зона – „предимно производствена“ 
(Пп), с показатели за застрояване: плътност на 
застрояване (Пз) – 80 %, Кинт – до 2,5, и мин. 
озеленена площ – 20 %, свободно застрояване, 
намиращи се в кв. 304 от масив 12 в землището 
на с. Медникарово, община Гълъбово, област 
Стара Загора, съгласно приетата графична и тек-
стова част на документацията, представляваща 
неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта 
подлежи на обжалване пред Върховния админи-
стративен съд в 14-дневен срок след обнародването 
є чрез министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 

За министър: Е. Захариева
7097

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАПОВЕД № 286 
от 19 април 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономи-
ката, енергетиката и туризма и на нейната ад-
министрация, решение на Комисията за защита 
на потребителите, прието с протокол № 14 от 
заседание, проведено на 4.04.2011 г., чл. 92, ал. 1, 
2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, чл. 87, чл. 88, 
ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на по-
требителите, Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки, във връзка с, изис-
кванията на стандарт БДС EN 14682 „Безопасност 
на облекло за деца“ – т. 3.2.4 (за деца до 7 г.) и 
т. 3.3.5 (за деца от 7 г. до 14 г.) – „Облекла в стил 
с гол гръб трябва да се проектират без свобод-
ни краища за качулката и областта на врата“, 
и предвид, че предлаганите на пазара: детска 
рокля в стил гол гръб с връзки в областта на 
врата със свободни краища и нанизани цветни 
мъниста, без търговска марка, арт. № 116, ръст: 
90 cm, 102 cm, 114 cm, 126 cm, 138 cm и 150 cm, 
състав: 100 % памук, с ластична горна част и 
декорирана с дантела, страна на произход: Китай; 
детска рокля в стил гол гръб и с връзки в облас-
тта на врата със свободни краища, без търговска 
марка, арт. № F-889, ръст: 90 cm, 102 cm, 114 cm, 
126 cm, 138 cm, 150 cm и 162 cm, състав: 90 % 
памук и 10 % полиестер, декорирана с дантела, 
върху която има пришити камъчета, страна на 
произход: Китай, не отговарят на изискванията 
за безопасност съгласно БДС EN 14682 поради 
наличие на връзки в областта на врата, които 
са със свободни краища, съществува риск от 
удушаване и нараняване, нареждам: 
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1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на: детска рокля 
в стил гол гръб с връзки в областта на врата със 
свободни краища и нанизани цветни мъниста, 
без търговска марка, арт. № 116, ръст: 90 cm, 
102 cm, 114 cm, 126 cm, 138 cm и 150 cm, състав: 
100 % памук, с ластична горна част, и декорира-
на с дантела, страна на произход: Китай; детска 
рокля в стил гол гръб и с връзки в областта на 
врата със свободни краища, без търговска марка, 
арт. № F-889, ръст: 90 cm, 102 cm, 114 cm, 126 cm, 
138 cm, 150 cm и 162 cm, състав: 90 % памук и 
10 % полиестер, декорирана с дантела, върху ко-
ято има пришити камъчета, страна на произход: 
Китай, като стоки, представляващи сериозен риск 
и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповедта 
с цел да не се допусне увреждане на здравето на 
потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на произво-
дителите и дистрибуторите.

5. Заповедта може да се обжалва чрез предсе-
дателя на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров
7104

ЗАПОВЕД № 287 
от 19 април 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и на нейната админи-
страция, решение на Комисията за защита на 
потребителите, прието с протокол № 14 от засе-
дание, проведено на 4.04.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 
5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 
от Закона за защита на потребителите, Наред-
бата за условията и реда за изтегляне от пазара, 
изземване от потребителите и унищожаване на 
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по-
требителите в случаите на изземване на опасни 
стоки във връзка с чл. 73 от Административнопро-
цесуалния кодекс, протокол от изпитване 02-5212 
от 17.02.2011 г., издаден от Изпитвателен център 
„Алми Тест“ – София, за детска проходилка, 
търговска марка BLB ®, арт. № 6130Т, баркод: 6 
936780 300013, страна на произход: Китай, изра-
ботена от пластмаса, с метална конструкция на 

сгъване и с текстилна седалка, върху която има 
надпис: BLB ®, както и поставен занимателен 
борд с играчки, стоката е в найлонова опаковка и 
е придружена с инструкции за ползване на чужд 
език, в същия е посочено, че съгласно БДС EN 
1273:2003 „Предмети за отглеждане на малки деца. 
Проходилки за бебета.“ стоката не съответства 
на изискванията за безопасност по показатели: 
„Статична якост“ и „Динамична якост“, така про-
ектирана проходилката представлява потенциален 
риск от нараняване за малки деца поради това, 
че при провеждане на изпитването играчката се 
е счупила, а седалката се е разрушила; Протокол 
от изпитване № 02-5213-К/30.03.2011 г., издаден от 
Изпитвателен център „Алми Тест“ – София, за 
детски сгъваем стол за хранене с подвижна маса, 
търговска марка BBH ®, арт. № 217-107, баркод: 
6 938318 900061, страна на произход: Китай, с 
тръбна конструкция, стоката е в картонена опа-
ковка и е придружена с инструкции за ползване 
на чужд език, в същия е посочено, че съгласно 
БДС EN 14988-1:2006 и БДС EN 14988-2:2006 
„Детски високи столчета“ стоката не съответства 
на изискванията за безопасност по показатели: 
„Движещи се части“, „Непълно разгъване“, 
„Якост на системата за закрепване на детето 
(предпазни колани)“, „Стойка за крака“, както и 
липса на необходимата маркировка, инструкции 
за употреба на български език, така проектира-
но детското столче представлява потенциален 
риск от нараняване за малки деца поради това, 
че при провеждане на изпитването не всички 
части, които могат да се сгъват или демонтират, 
са заключени, заключващите механизми не се 
активират при разгъване за употреба, стойката 
за краката не е стабилна, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на: детска про-
ходилка, търговска марка BLB ®, арт. № 6130Т, 
баркод: 6 936780 300013, страна на произход: Китай, 
изработена от пластмаса с метална конструкция 
на сгъване и с текстилна седалка, върху която има 
надпис: BLB ®, както и поставен занимателен 
борд с играчки, стоката е в найлонова опаковка и 
е придружена с инструкции за ползване на чужд 
език; детски сгъваем стол за хранене с подвижна 
маса, търговска марка BBH ®, арт. № 217-107, 
баркод: 6 938318 900061, страна на произход: Ки-
тай, с тръбна конструкция, стоката е в картонена 
опаковка и е придружена с инструкции за ползване 
на чужд език, като стоки, опасни за здравето и 
безопасността на потребителите (малки деца).

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповедта 
с цел да не се допусне увреждане на здравето на 
потребителите.
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4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на произво-
дителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 

Председател: Д. Лазаров
7105

ЗАПОВЕД № 331 
от 2 май 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и на нейната админи-
страция, решение на Комисията за защита на 
потребителите, прието с протокол № 18 от засе-
дание, проведено на 27.04.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 
от Закона за защита на потребителите, Наред-
бата за условията и реда за изтегляне от пазара, 
изземване от потребителите и унищожаване на 
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по-
требителите в случаите на изземване на опасни 
стоки във връзка с чл. 73 от Административнопро-
цесуалния кодекс, протокол от изпитване № 2384 
от 21.03.2011 г. и сертификат за стоков контрол от 
29.03.2011 г., издадени от Акредитирана лаборато-
рия за изпитване „Булгарконтрола“ – АД – София, 
удостоверяващи, че предлаганата за продажба 
детска бижутерия – комплект колие, обеци и 
гривна, предлагат се за продажба в целофанена 
опаковка, като трите части са прикрепени към 
картонено „сърце“ с надпис „Fashion“. Обеците 
са от фигурки на „слончета“ и „зайчета“ и се 
захващат към ухото на детето с остра метална 
тел. Комплектите са съчетание от няколко цвя-
та – жълто, синьо, розово, червено, цикламено, 
зелено, кафяво. Колието и гривната представляват 
наниз на тънък и еластичен конец на фигурки 
на животни – слончета, котета, зайчета, и малки 
ситни топчета. Имат информация на български 
език за: име – детски комплект, производи-
тел – Китай, вносител – „Спасов и Ко“ – ЕООД, 
телефон – 0886500414, и баркод – 9990000003129, 
не съответстват на изискванията на БДС EN 71-1, 
т. 8.2, 8.4 и 8.12 и по-точно – при прилагане на 
сила на опън 15N, при изисквания за прилагане 
на сила 50N за 10s, ластичната нишка на гердана 
се къса и се отделят малки части. Тези отделени 
от гердана малки части, както и другата част от 
комплекта – обеци, влизат изцяло в цилиндъра 
за малки части. Част от комплекта – обеци, съ-
държат остри върхове. БДС EN 71-1 не допуска 
играчката да съдържа остри върхове, както и част/
елемент от нея да влиза изцяло в цилиндъра за 
малки части, което може да предизвика задавяне, 
задушаване или нараняване на детето, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездно-
то или безвъзмездното пускане на пазара на 
детска бижутерия – комплект колие, обеци и 
гривна, предлагани за продажба в целофанена 
опаковка, като трите части са прикрепени към 

картонено „сърце“ с надпис „Fashion“. Обеците 
са от фигурки на „слончета“ и „зайчета“ и се 
захващат към ухото на детето с остра метална 
тел. Комплектите са съчетание от няколко цвя-
та – жълто, синьо, розово, червено, цикламено, 
зелено, кафяво. Колието и гривната представляват 
наниз на тънък и еластичен конец на фигурки 
на животни – слончета, котета, зайчета, и малки 
ситни топчета. Имат информация на български 
език за: име – детски комплект, производи-
тел – Китай, вносител – „Спасов и Ко“ – ЕООД, 
телефон – 0886500414, и баркод – 9990000003129, 
представляващи сериозен риск и опасност за 
здравето на потребителите (малки деца).

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповедта 
с цел да не се допусне увреждане на здравето на 
потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на произво-
дителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров
7106

ЗАПОВЕД № 358 
от 5 май 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и на нейната администра-
ция, решение на КЗП, прието с протокол № 18 
от заседание, проведено на 27.04.2011 г., чл. 92, 
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, 
Наредбата за условията и реда за изтегляне от 
пазара, изземване от потребителите и унищожа-
ване на опасни стоки и за реда за обезщетяване 
на потребителите в случаите на изземване на 
опасни стоки във връзка с чл. 73 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс и протокол от изпит-
ване № 03-5377 от 25.03.2011 г. на Изпитвателен 
център „Алми тест“, София, и сертификат за 
стоков контрол № 05/0048 от 29.03.2011 г. от АИЛ 
„Булгарконтрола“ – АД, Варна, съгласно които 
дамски кецове от изкуствена кожа в черен цвят, 
с шевове в цикламен цвят, с два езика – в двата 
цвята, външно ходило от каучук, вътрешна част и 
стелка от текстил в силно обагрен цикламен цвят, 



СТР.  48  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 46

с надпис на стелката „Mania Team“, предлагани в 
прозрачни пликове, производител – Китай, баркод 
9990000003006, арт. № 4ML – 3В, не отговарят 
на изискванията за безопасност съгласно стан-
дарт БДС EN 14362-2 и представляват опасност 
за здравето и безопасността на потребителите 
поради завишено съдържание на азобагрилата: 
бензидин и 4,4-метилендианилин и 4-аминоазо-
бензен – при максимална допустима стойност 
30 мг/кг е установено съответно 52,1 мг/кг и 73,4 
мг/кг, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на дамски 
спортни обувки – кецове от изкуствена кожа 
в черен цвят, с шевове в цикламен цвят, с два 
езика – в двата цвята, външно ходило от кау-
чук, вътрешна част и стелка от текстил в силно 
обагрен цикламен цвят, с надпис на стелката 
„Mania Team“, предлагани в прозрачни пликове, 
арт. № 4ML – 3В, с етикети на български език, 
съдържащи информация за производителя – Ки-
тай, вносител, баркод 9990000003006, като стоки, 
представляващи сериозен риск и опасност за 
здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповед-
та с цел да се защитят животът и здравето на 
гражданите. Разпореждането, с което се допуска 
предварителното изпълнение, може да се обжалва 
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобща-
ването му независимо дали административният 
акт е бил оспорен.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите 
и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров 
7107

ЗАПОВЕД № 359 
от 5 май 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и на нейната администра-
ция, решение на КЗП, прието с протокол № 19 
от заседание, проведено на 2.05.2011 г., чл. 92, 
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, 
Наредбата за условията и реда за изтегляне от 

пазара, изземване от потребителите и унищожава-
не на опасни стоки и за реда за обезщетяване на 
потребителите в случаите на изземване на опасни 
стоки във връзка с чл. 73 от Административноп-
роцесуалния кодекс и протокол от изпитване 
№ 03-5389 от 29.03.2011 г. на ИЦ „Алми тест“, 
София, и сертификат за инспекция № 05.1.3600 от 
30.03.2011 г. на „Булгарконтрола“ – АД, съгласно 
които дамска чантичка тип портфейл, търговска 
марка X SIDE, баркод 8 699 867 905 676, съдържа 
4,3 мг/кг диметилфумарат при допустими стой-
ности до 0,1 мг/кг и не отговаря на нормативно 
установените изисквания за безопасност, поради 
което представлява опасност за здравето и безо-
пасността на потребителите, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното 
или безвъзмездното пускане на пазара на дамска 
чантичка тип портфейл, изработена от изкуствена 
кожа в сребрист цвят с апликация на дърво и 
прилепи, с поставен влагопоглъщащ син стикер, 
търговска марка X SIDE, баркод 8 699 867 905 
676, страна на произход – Китай, като стока, 
представляваща сериозен риск и опасност за 
здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаната в 
заповедта стока по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповед-
та с цел да се защитят животът и здравето на 
гражданите. Разпореждането, с което се допуска 
предварителното изпълнение, може да се обжалва 
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобща-
ването му независимо дали административният 
акт е бил оспорен.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите 
и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров 
7108

ЗАПОВЕД № 360 
от 5 май 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма и на нейната администра-
ция, решение на КЗП, прието с протокол № 19 от 
заседание, проведено на 2.05.2011 г., чл. 92, ал. 1, 2 
и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 
от Закона за защита на потребителите, Наредбата 
за условията и реда за изтегляне от пазара, иззем-
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ване от потребителите и унищожаване на опасни 
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите 
в случаите на изземване на опасни стоки във 
връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния 
кодекс и протокол от изпитване № 03-5390 от 
29.03.2011 г. на ИЦ „Алми тест“, София, и серти-
фикат за инспекция № 05.1.3601 от 30.03.2011 г. на 
„Булгарконтрола“ – АД, съгласно които дамски 
летни обувки със сая, изработена от изкуствена 
кожа, в кафяв цвят, ходило от изкуствени мате-
риали, търговска марка X SIDE, баркод 8 698579 
380 105, в потребителски опаковки картонени 
кутии, съдържат 4,5 мг/кг диметилфумарат при 
допустими стойности до 0.1 мг/кг и не отговарят 
на нормативно установените изисквания за без-
опасност, поради което представляват опасност 
за здравето и безопасността на потребителите 
нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на дамски летни 
обувки със сая, изработена от изкуствена кожа 
в кафяв цвят, ходило от изкуствени материали, 
търговска марка X SIDE, баркод 8 698579 380 
105, страна на произход Китай, в потребителски 
опаковки картонени кутии, като стоки, предста-
вляващи сериозен риск и опасност за здравето 
на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповед-
та с цел да се защитят животът и здравето на 
гражданите. Разпореждането, с което се допуска 
предварителното изпълнение, може да се обжалва 
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобща-
ването му независимо дали административният 
акт е бил оспорен.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите 
и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров
7109

ЗАПОВЕД № 368 
от 5 май 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус-
тройствения правилник на Комисията за защита 
на потребителите към министъра на икономи-
ката, енергетиката и туризма и на нейната ад-
министрация, решение на Комисията за защита 

на потребителите, прието с протокол № 15 от 
заседание, проведено на 11.04.2011 г., чл. 92, 
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2 
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите, 
Наредбата за условията и реда за изтегляне от 
пазара, изземване от потребителите и унищожа-
ване на опасни стоки и за реда за обезщетяване 
на потребителите в случаите на изземване на 
опасни стоки във връзка с чл. 73 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс, изискванията на 
стандарт БДС EN 14682:2008, т. 3.5.3 „за облекла, 
които са проектирани/разработени да стигат до 
глезена (палта, панталони или поли), връзките, 
функционалните шнурове и декоративните шну-
рове трябва в долния край да бъдат изцяло от 
вътрешната страна на облеклото“, т. 3.5.1 „връзки-
те, декоративните шнурове или функционалните 
шнурове, включително всякакви стопери в долните 
краища на облеклата, когато долният край е раз-
положен под чатала, не трябва да провисват под 
долния край на облеклото“, т. 3.1.1 „свободните 
краища на връзките, функционалните шнурове 
и коланите за връзване или поясите не трябва 
да имат триизмерни допълнителни апликации 
или възел и трябва да бъдат осигурени срещу 
разнищване, например чрез гореща спойка или 
с прикрепено тяло“ и т. 3.1.3 „когато се допускат 
връзки, те трябва да бъдат прикрепени за об-
леклото, например с използване на тунел поне в 
една точка, разположена на равно разстояние от 
изходните точки“ и предвид, че предлаганите на 
пазара детски комплекти за деца до 7 г., горна 
част – суитчер, с качулка, с тунел за връзки, които 
видимо са премахнати, и долна част – панталон 
с връзки в областта на талията и в долния край, 
с бродиран надпис: Danza, украсен с камъчета 
и други надписи и апликации и изображения на 
сърца на лицевата част на суитчера, с етикети на 
български и на чужд език, съдържащи надписи 
и данни: „Nini 2005“ fashion, № 1U-1066, размер, 
made in P.R.C., производител – Китай, състав: 
памук – 85 %, полиестер – 15 %, и др., не отго-
варят на изискванията на БДС EN 14682:2008, 
т. 3.5.3 – поради наличие на връзки в долния 
край, които не са от вътрешната страна на об-
леклото, т. 3.5.1 – тъй като връзките провисват 
под долния край на облеклото, т. 3.1.1 – тъй като 
свободните краища на връзките имат възел и 
не са осигурени срещу разнищване, например 
чрез гореща спойка или с прикрепено тяло, и 
т. 3.1.3 – тъй като връзки не са прикрепени за 
облеклото, например с използване на тунел поне 
в една точка, разположена на равно разстояние 
от изходните точки, и съществува риск от нара-
няване, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното 
или безвъзмездното пускане на пазара на детски 
комплекти за деца до 7 г., горна част – суитчер, 
с качулка, с тунел за връзки, които видимо са 
премахнати, и долна част – панталон с връзки в 
областта на талията и в долния край, с бродиран 
надпис: Danza, украсен с камъчета и други надписи 
и апликации и изображения на сърца на лицевата 
част на суитчера, с етикети на български и на 
чужд език, съдържащи надписи и данни: „Nini 
2005“ fashion, № 1U-1066, размер, made in P.R.C., 
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производител – Китай, състав: памук – 85 %, по-
лиестер – 15 %, и др., представляващи сериозен 
риск и опасност за здравето на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и унищожаване на опасни стоки и за реда за 
обезщетяване на потребителите в случаите на 
изземване на опасни стоки и да отправят пре-
дупреждения към потребителите за рисковете, 
които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 
допускам предварително изпълнение на заповедта 
с цел да не се допусне увреждане на здравето на 
потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтег-
ляне от пазара, изземването от потребителите и 
тяхното обезщетяване са за сметка на произво-
дителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Д. Лазаров
7110

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И 
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3224П 
от 13 юни 2011 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4, 
ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, 
чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата 
за търговете и конкурсите и протоколно решение 
№ 881 от 13.06.2011 г. на изпълнителния съвет 
Агенцията за приватизация и следприватизаци-
онен контрол реши: 

1. Да се извърши продажба чрез публично 
оповестен конкурс на един етап на 2 619 982 ак-
ции, представляващи 100 % от капитала на „Про-
мишлено строителство – холдинг“ – ЕАД, София 
(наричано по-нататък „дружеството“).

2. Минимална конкурсна цена – 12 000 000 лв. 
Конкурсната документация, която не съдържа 
информационен меморандум на дружеството, 
може да бъде получена в сградата на Агенцията 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
София, ул. Аксаков 29, стая 406, или по пощенски 
път на цена 2000 лв. или равностойността им в 
евро и се заплаща, както следва:

2.1. В касата на Агенцията за приватизация и 
следприватизационен контрол – само в лева, или 

2.2. Чрез банков превод по сметка на Аген-
цията за приватизация и следприватизационен 
контрол: IBAN BG 39 BNBG 9661 3100 1530 01, 
BIC код BNBGBGSD.

Плащането се извършва преди получаване/
изпращане на конкурсната документация. 

Разходите по заплащането на конкурсната 
документация са за сметка на лицата.

3. Конкурсната документация по т. 2 се за-
купува в срок до 20-ия ден считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4. Конкурсната документация се получава след 
представяне на документ, от който да е видно 
лицето, оправомощено да закупи документацията. 
В случай че документът по предходното изрече-
ние е съставен на език, различен от българския, 
същият следва да бъде придружен с превод на 
български език.

5. В срок до 25-ия ден считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица, закупили конкурсна до-
кументация, могат да отправят писмени искания 
до Агенцията за приватизация и следпривати-
зационен контрол за даване на разяснения по 
процедурата за провеждане на конкурса. Разяс-
ненията по предходното изречение се изготвят 
в писмена форма в срок три работни дни и се 
предоставят на разположение на всички лица, 
закупили конкурсна документация.

6. Информационният меморандум на дру-
жеството ще бъде предоставен за закупуване 
само на заинтересованите лица, отговарящи на 
предварителните квалификационни изисквания, 
посочени в т. 6.1, закупили конкурсна докумен-
тация и подписали декларация за неразгласяване 
на информация:

6.1. Заинтересовано е лицето, което кумула-
тивно отговаря на следните изисквания: 

6.1.1. Осъществяване на дейности по инжене-
ринг, проектиране, реконструкция, промишлено 
и гражданско строителство. 

6.1.2. Размерът на приходите от оперативна 
дейност на заинтересованото лице да бъде не 
по-малко от 90 000 000 лв. общо за последните 
3 финансови години, за които заинтересованото 
лице има изготвени одитирани годишни финан-
сови отчети.

6.1.3. Да има положителен финансов резултат 
за всяка от последните три финансови години, 
за които заинтересованото лице има изготвени 
одитирани годишни финансови отчети.

Необходимите документи, които следва да 
бъдат представени като доказателство за съот-
ветствие с посочените предварителни квалифи-
кационни изисквания, се съдържат в конкурсната 
документация. 

7. Не се допускат до участие в конкурса кон-
сорциуми, офшорни дружества, както и лица, 
които имат просрочени публични задължения 
към българската държава, лица, които са в лик-
видация, лица, обявени в несъстоятелност или са 
в производство за обявяване в несъстоятелност, 
както и лица, осъдени за банкрут.

8. Право да получат сертификат за регистрация 
имат заинтересованите лица, които отговарят ку-
мулативно на предварителните квалификационни 
изисквания по т. 6.1 и са закупили информационен 
меморандум на дружеството. 

9. Цената на информационния меморандум 
на дружеството е 5000 лв. или равностойността 
им в евро, която се заплаща при условията и в 
сроковете, посочени в конкурсната документа-
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ция. Разходите по заплащане на конкурсната 
документация и информационния меморандум 
са за сметка на лицата.

10. Депозитът за участие е парична вноска в 
размер 2 000 000 лв. или равностойността им в 
евро и се превежда по банковата сметка на Аген-
цията за приватизация и следприватизационен 
контрол, посочена в конкурсната документация, 
най-късно до 15 ч. българско време на 55-ия ден 
считано от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“.

11. Офертите на участниците в конкурса се 
подават в стая 209 на Агенцията за приватизация 
и следприватизационен контрол – София, ул. 
Аксаков 29, в срок до 15 ч. българско време на 
55-ия ден считано от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

12. Утвърждава конкурсната документация за 
продажба чрез публично оповестен конкурс на 
един етап на 2 619 892 акции, представляващи 
100% от капитала на „Промишлено строител-
ство – холдинг“ – ЕАД, София, и проекта на 
договор за приватизационна продажба като част 
от нея.

Изпълнителен директор: Е. Караниколов
7372

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1676 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 324 от 
21.05.2009 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 7.07.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. 
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо 
помещение № 5, ж.к. Зона-Б-5-3, бл. 25, I сутерен, 
общински нежилищен имот, стопанисван от район 
„Възраждане“, със съответното право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 17 000 лв. Сделката 
не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1700 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 5.07.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7166

РЕШЕНИЕ № 1677 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 899 от 
28.09.2007 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 4.07.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. 
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение 
към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 87, об-
щински нежилищен имот, стопанисван от район 
„Триадица“, със съответното право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 4000 лв. Сделката 
не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 200 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 30.06.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7167

РЕШЕНИЕ № 1678 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 652 от 
15.10.2009 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 5.07.2011 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. 
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение 
№ 1, кв. Илиянци, ул. Махония и бул. Рожен, об-
щински нежилищен имот, стопанисван от район 
„Надежда“, със съответното право на строеж. 

2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. Сделката 
не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
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4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по 
банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 1.07.2011 г. вкл., в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7168

РЕШЕНИЕ № 1679 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 384 от 
11.06.2009 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 11.07.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, 
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда 
с терен (УПИ VIII-5), ж.к. Люлин, ул. Майски 
ден 24, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Люлин“, с право на собственост върху 
терен (УПИ). 

2. Начална тръжна цена – 98 000 лв. Сделката 
се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9800 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 07.07.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 720 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7169

РЕШЕНИЕ № 1680 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 3 ЗПСК и Решение № 301 от 
10.06.2010 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
на 13.07.2011 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, 
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда 
с УПИ, с. Бусманци, ул. Ген. Гурко 47, общински 
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, 
с право на собственост върху поземления имот. 

2. Начална тръжна цена – 150 000 лв. Сделката 
се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 000 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, 
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). 
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-
късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 11.07.2011 г. вкл. в приемното време 
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – не по-късно от работния ден, предхож-
дащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 
до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не 
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното 
му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
7170

ОБЩИНА АЙТОС

РЕШЕНИЕ № 593 
от 13 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ай-
тос, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план, за обекти на техничес-
ката инфраструктура извън границите на насе-
лените места – „Външно ел. захранване на УПИ 
І-30, масив 490, землището на гр. Айтос, община 
Айтос“. Трасето на подземния кабел с дължина 
474 м започва от нов ЖР стълб в поземлен имот 
№ 000781 (път, общинска собственост), преминава 
през имот № 000781 (път, общинска собственост), 
имот № 000785 (път, общинска собственост) и 
достига УПИ І-30, масив 490.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването му в „Държавен вестник“.

Председател: З. Али
7075
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ОБЩИНА БАНСКО

РЕШЕНИЕ № 936 
от 29 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение 
с вх. № ОС-01-722 от 28.03.2011 г. от кмета на 
общината Общинският съвет – гр. Банско, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за „Нов въздушен електропровод 20 kV 
за МВЕЦ „Филипово“ в ПИ 003102“, м. Лаките, 
землище на с. Кремен, община Банско, област 
Благоевград.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Банско до Административния съд – Благоевград.

Председател: Вл. Колчагов
7201

РЕШЕНИЕ № 937 
от 29 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение 
с вх. № ОС-01-668 от 13.12.2010 г. от заместващ 
кмета на общината Общинският съвет – гр. Бан-
ско, реши:

Одобрява ПУП – ПП за трасе за проектиране 
на „Напорен тръбопровод“ с дължина 1300 м 
за обект МВЕЦ „Филипово“ в имот № 003102 в 
местността Лаките в землището на с. Кремен, 
минаващо през земеделски земи и гори и земи 
от държавния горски фонд, разположени в зем-
лището на с. Кремен и с. Филипово, община 
Банско, област Благоевград.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Банско до Административния съд – Благоевград.

Председател: Вл. Колчагов
7202

РЕШЕНИЕ № 938 
от 29 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение 
с вх. № ОС-01-669 от 13.12.2010 г. от заместващ 
кмета на общината Общинският съвет – гр. Бан-
ско, реши:

Одобрява ПУП – план за застроявне с цел 
промяна предназначението на гори и земи от 
държавния горски фонд за МВЕЦ „Филипово“ в 
ПИ № 003102 в местността Лаките в землището 
на с. Кремен, община Банско, област Благоевград.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Банско до Административния съд – Благоевград.

Председател: Вл. Колчагов
7203

ОБЩИНА БЕЛИЦА

РЕШЕНИЕ № 64 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бе-
лица, реши:

1. Одобрява ПУП – план за застрояване и 
регулация в ПИ № 03504.69.1 по кадастралната 
карта на гр. Белица, одобрена със Заповед № РД-
18-53 от 1.04.2008 г. на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър – София, изменена със 
Заповед № КД-14-01-319 от 15.10.2010 г. на на-
чалник Служба ГКК – Благоевград, за обект: 
„Сградоцентрала на МВЕЦ „Белица“.

2. Одобрява ПУП – парцеларен план за напорен 
тръбопровод ∅ 1000 и трасе на новата ВЛ 20 kV.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател: Х. Юруков
7175

РЕШЕНИЕ № 65 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бе-
лица, реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване и регу-
лация на ПИ 0180.23, местността Усоето, землище 
на с. Краище, с възложител Бранимир Димитров 
Ламбиев за обект: „Вилно строителство“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател: Х. Юруков
7176

РЕШЕНИЕ № 66 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бе-
лица, реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване и регу-
лация на ПИ № 0002999, местността Колибището, 
землище на с. Орцево, с възложител: наследници 
на Аки Юсуф Газин, за обект: „Жилищно стро-
ителство“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател: Х. Юруков
7177
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РЕШЕНИЕ № 67 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бе-
лица, реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване и регу-
лация на ПИ № 03504.238.2, местността Гарата, 
землище на гр. Белица, с възложител: Джелил 
Джемал Тупев и Хюсеин Салихов Ендяков, за 
обект: „Жилищно строителство“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател: Х. Юруков
7178

РЕШЕНИЕ № 68 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Об-
щинският съвет – гр. Белица, реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване и регу-
лация на ПИ № 03504.202.13, местността Ленища, 
землище на гр. Белица, с възложител: Слави 
Николов Шопов и наследници на Васил Алек-
сандров Шопов, за обект: „Автосервиз и КОО“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател: Х. Юруков
7179

РЕШЕНИЕ № 74 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бе-
лица, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: 
„Канализационен колектор от с. Дагоново до 
с. Краище в землищата на с. Дагоново – ЕКАТТЕ 
20064, гр. Белица – ЕКАТТЕ 03504, и с. Краи-
ще – ЕКАТТЕ 39270, община Белица“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател: Х. Юруков
7180

РЕШЕНИЕ № 75 
от 20 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бе-
лица, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: 
„Канализационен колектор от с. Горно Краище 
до площадката на ПСОВ „Белица“ в землищата 
на с. Горно Краище – ЕКАТТЕ 77596, и с. Краи-
ще – ЕКАТТЕ 39270, община Белица“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател: Х. Юруков
7181

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 164 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 20 във връзка с дейностите 
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 8, 
т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109, ал. 2 ЗУТ 
Общинският съвет – Ботевград, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен 
план (ПУП) на имот № 062034 в м. Пръдльовец 
в землището на Ботевград с цел промяна пред-
назначението на същия „За вилно строителство“, 
разположено свободно съгласно приложения 
проект.

2. Възлага на кмета на общината да организира 
извършването на произтичащите от решението 
процедури.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Ботевград пред Административния съд – София 
област.

Председател: М. Кирова
7098

РЕШЕНИЕ № 169 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 
ЗСПЗЗ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение № 8 от про-
токол № 7 от 12.05.2011 г. на ОЕСУТ Общинският 
съвет – Ботевград, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план за елемент на техни-
ческата инфраструктура – напорен водопровод 
от река Канщица до площадка на МВЕЦ „Кан-
щица“ в имот № 31012, местност Братови ниви, 
в землището на с. Краево, община Ботевград.

2. Дава съгласие за учредяване по реда на 
чл. 192 и 193 ЗУТ за право на преминаване и 
право на прокарване със сервитутна зона на до-
веждащ водопровод през земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и 
полски път до площадка на МВЕЦ „Канщица“ в 
поземлен имот № 31012, местността Братови ниви, 
землището на с. Краево. Цените да се определят 
по реда на чл. 210 ЗУТ.

3. Възлага на кмета на общината да организира 
извършването на произтичащата от решението 
процедура.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Ботевград пред Административния съд – София 
област.

Председател: М. Кирова
7161
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ  
НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД0928 
от 26 май 2011 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, 
ал. 8 ППЗСПЗЗ, решение № II-171 от 6.07.2006 г. 
на Бургаския окръжен съд, Решение № 1420 от 
9.02.2007 г. на Върховния административен съд на 
Република България и протокол от 25.05.2011 г. 
на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назна-
чена със Заповед № РД-10-111 от 19.05.2011 г. на 
областния управител на област Бургас, одобрявам 
плана на новообразуваните имоти на м. Брястите, 
кв. Меден рудник, община Бургас, в частта на 
новообразуван имот № 07079.654.565 съгласно 
приложения проект, състоящ се в следното:

Заличават се проектни имоти с № 07079.654.775, 
07079.654.776 и 07079.654.778 с вписаните собствени-
ци и от тях се обособява нов имот № 07079.654.565 
с площ 1357 кв. м.

В регистъра към плана на новообразуваните 
имоти (ПНИ) за собственици на новообразуван 
имот № 07079.654.565 се вписват Илия Стефанов 
Зехирев и Светослав Стефанов Зехирев съгласно 
постановените съдебни решения.

Жалби против одобрения със заповедта план 
на новообразуваните имоти могат да се подават 
от заинтересуваните лица чрез областния упра-
вител пред Административния съд – Бургас, в 
14-дневен срок от обнародването на заповедта в 
„Държавен вестник“.

Областен управител: К. Гребенаров
7162

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 4620  
от 17 и 22 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, 
ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 и чл. 59, 
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване на имот пл. № 8, масив 
135, местност Мадика, землище гр. Бургас, иденти-
чен с поземлен имот с идентификатор 07079.3.1193 
no КККР, с който за имота се обособява УПИ 
II, отреден „За складова база за строителни ма-
териали без насипни такива и административни 
сгради и представителен магазин“ с предвидено 
застрояване с показатели съгласно чл. 25 от На-
редба № 7 за ПН по УТ за устройствена зона Пп 
и с приложена редукция по чл. 16 ЗУТ – 9,42 %. 

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас. 

Председател: Сн. Маджарова
7124

РЕШЕНИЕ № 4749  
от 24 и 29 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур-
гас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване на имот пл. № 58, 
масив 142, местност Мадика, землище гр. Бургас, 
идентичен с имот с идентификатор 07079.3.1632 
по КККР, с който за имота се обособява УПИ 
XXII, отреден „За складова база за промишлени 
стоки“ с предвидено застрояване с показатели 
съгласно чл. 25 от Наредба № 7 за ПН по УТ 
за устройствена зона Пп с приложена редукция 
за имота по чл. 16 ЗУТ – 2%, и се предвижда 
продължение на обслужваща улица от о.т. 166 
до о.т. 167. 

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас. 

Председател: Сн. Маджарова
7125

РЕШЕНИЕ № 4750  
от 24 и 29 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур-
гас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване на имот пл. № 34, 
масив 105, местност Мадика, землище гр. Бургас, 
идентичен с имот с идентификатор 07079.3.569 
по КККР, съгласно който за имота се обособява 
УПИ VI, отреден „За търговска и обслужваща 
дейност – без обекти на хранително-вкусовата 
промишленост“ с предвидено застрояване с по-
казатели съгласно чл. 25 от Наредба № 7 за ПН 
по УТ за устройствена зона Пп с приложена ре-
дукция за имота по чл. 16 ЗУТ – 5,6 %, и локално 
платно на път I-6 „София – Бургас“ км 492+052 
дясно в зоната пред имота.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас. 

Председател: Сн. Маджарова
7126

РЕШЕНИЕ № 4751  
от 24 и 29 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –  гр. Бур-
гас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване на имот пл. № 13, 
масив 57, местност Герен бунар, землище кв. 
Долно Езерово, идентичен с имот с идентифи-
катор 07079.6.1116 по КККР, с който за имота се 
обособява УПИ VI, отреден „За складово-про-
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изводствена база за промишлени стоки и други 
нехранителни стоки“ с предвидено застрояване 
с показатели съгласно чл. 25 от Наредба № 7 за 
ПН по УТ за устройствена зона Пп и с приложена 
редукция за имота по чл. 16 ЗУТ – 4,6 %. 

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас. 

Председател: Сн. Маджарова
7127

РЕШЕНИЕ № 4754  
от 24 и 29 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –  гр. Бур-
гас, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване на имот пл. № 20, 
масив 66, местност Караянос, землище кв. 
Долно Езерово, идентичен с имот с идентифи-
катор 07079.6.1407 по КККР, с който за имота 
се обособява УПИ IV, отреден „За складово-
производствена база за метали – студена обра-
ботка“ с предвидено застрояване с показатели 
съгласно чл. 25 от Наредба № 7 за ПН по УТ за 
устройствена зона Пп с приложена редукция за 
имота по чл. 16 ЗУТ – 0,98 %, и ПУР, с който 
се предвижда нова обслужваща улица с габарит 
9 м от о.т. 1 до о.т. 2 за обслужване на имотите 
в масив 71 и масив 66. 

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас. 

Председател: Сн. Маджарова
7128

РЕШЕНИЕ № 4755  
от 24 и 29 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –  гр. Бур-
гас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване на имот пл. № 175, 
масив 67, местност Дермен Тарла, землище кв. 
Банево, Бургас, с който за имота се обособява УПИ 
VIII, отреден „За до 10 бр. еднофамилни вилни 
сгради“ с предвидено застрояване с показатели 
съгласно чл. 29 от Наредба № 7 за ПН по УТ за 
устройствена зона Ов с приложена редукция за 
имота по чл. 16 ЗУТ по 0,98 % и ПУР, с който 
се предвижда нова обслужваща улица с габарит 
9 м от о.т. 1 до о.т. 2 за обслужване на имотите 
в масив 71 и масив 66.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас. 

Председател: Сн. Маджарова
7129

РЕШЕНИЕ № 4757  
от 24 и 29 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур-
гас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за улична регулация на обслужваща улица от о.т. 
1 до о.т. 25, по плана на с.о. „Черниците – Учи-
лищното“, землище с. Маринка, община Бургас. 

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас. 

Председател: Сн. Маджарова
7130

РЕШЕНИЕ № 4758  
от 24 и 29 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 и чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 16 
и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бур-
гас, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за трасета на ел. кабели 20 kV и тра-
сета на пътни връзки за обслужване и захранване 
на ветрогенераторен парк в ПИ 033003, 033017, 
033023, 034003, 036005 в землището на с. Рудник и 
ПИ 057022, 057026, 058013, 067006, 068002, 069003 
в землището на с. Брястовец. 

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас. 

Председател: Сн. Маджарова
7131

РЕШЕНИЕ № 4819  
от 21 и 26 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 и чл. 59, ал. 1 
ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за 
улична регулация за предвиждане на обслужваща 
улица за обслужване на имотите в масиви 82, 83 
и 84 в местността Хайнлъка, землище гр. Бургас, 
съгласно сините и червените линии и надписи 
върху плана.

Заинтересованите лица могат да обжалват 
решението в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас 
пред Административния съд – Бургас. 

Председател: Сн. Маджарова
7132

ОБЩИНА ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 30814  
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общин-
ският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, намиращ се във 
Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 1, вх. А, 
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ет. 6 – ателие № 1, предмет на акт за частна 
общинска собственост № 6113/20.07.2010 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Н. Апостолов
7133

РЕШЕНИЕ № 30824 
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общин-
ският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, намиращ се във 
Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 2, вх. Б, 
ет. 6 – ателие № 1, предмет на акт за частна об-
щинска собственост № 6131/20.07.2010 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Н. Апостолов
7134

РЕШЕНИЕ № 30834  
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общин-
ският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, намиращ се във 
Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 3, вх. В, 
ет. 6 – ателие № 1, предмет на акт за частна об-
щинска собственост № 6150/20.07.2010 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Н. Апостолов
7135

РЕШЕНИЕ № 30844  
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общин-
ският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на об-
щински нежилищен имот, намиращи се във Варна, 
бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13 – ателие № 2, 
предмет на акт за частна общинска собственост 
№ 251/09.09.1997 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Н. Апостолов
7136

РЕШЕНИЕ № 30864 
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общин-
ският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, намиращ се във 
Варна, м. Пчелина – сгради и земя, обособена 
част от „Жилфонд“ – ЕООД, предмет на акт за 
частна общинска собственост № 995/19.02.1999 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: Н. Апостолов
7137

РЕШЕНИЕ № 30934 
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое Решение № 1957-
3/20 от 17.02.2010 г. за откриване на процеду-
ра за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 
18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 5927/16.11.2009 г. и 
представляващ ателие № 1 със застроена площ 
88,50 кв. м, ведно с изба № 337 с площ 11,47 кв. м, 
с 0,019318 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж Общинският 
съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 
18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 5927/16.11.2009 г. и 
представляващ ателие № 1 със застроена площ 
88,50 кв. м, ведно с изба № 337 с площ 11,47 кв. 
м, с 0,019318 % идеални части от общите части 
на сградата и от правото на строеж при начална 
тръжна цена 105 000 лв.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия 
за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта 

на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните 

условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата 

за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватиза-
цията по Закона за приватизация и следпривати-
зационен контрол, и за документите и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 5000 лв. 
9. Депозит в размер 10 500 лв., платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000, и BIC: 
CECBBGSF, при „Централна кооперативна бан-
ка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.
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10. Комплектът тръжна документация се по-
лучава в стая 1207, ет. 12 в сградата на Община 
Варна, срещу представяне на документ за пла-
тени 1000 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF, 
при „Централна кооперативна банка“ – АД, 
клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“. При закупуване на тръжната доку-
ментация се представят следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние 
на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документаци-
ята се закупува от друго лице, се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 
цялостното наименование на обекта на привати-
зация, в стая 1210, ет. 12 в сградата на Община 
Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 16-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държа-
вен вестник“ от 10 ч. в зала „37“ в сградата на 
Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно 
наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица (оригинал), а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регис-
тър – актуално удостоверение за съдебна регис-
трация (оригинал) и документ за самоличност за 
физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит 
в размер 10 500 лв., платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000, и BIC: CECBBGSF, 
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна 
документация в размер 1000 лв., с включен ДДС, 
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002, и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна 
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. служебна бележка за недължими общин-
ски вземания към Община Варна (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на публични взе-
мания към Община Варна от дирекция „Местни 
данъци“ (оригинал);

14.7. удостоверение за липса на задължения 
по данъчно-осигурителната сметка от съответ-
ното подразделение на Националната агенция за 
приходите (оригинал);

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните 

условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наред-
бата за задължителната информация, предос-
тавяна на лицата, заявили интерес за участие 
в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите 
и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛ-
СТАТ от Агенцията по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в Търговския регис-
тър (оригинал);

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в 
несъстоятелност или в производство за обявяване 
в несъстоятелност или се намира в ликвида-
ция – оригинал (за юридически лица);

14.14. служебна бележка от съдебноизпълни-
телната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и предста-
вляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал);

14.15. свидетелство за съдимост за физически 
лица и за лицата, управляващи и представляващи 
юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга канди-
дати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозра-
чен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит 
за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна 
документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените 
в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по про-
веждането на търга и сключването на договор 
за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване ще се 
проведе в съответствие с изискванията на глава V, 
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва 
в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване и възнаграждение 
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите за дейността на всеки от членовете 
є в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да 
представи декларация за произхода на средствата 
и придружаващите я документи съгласно Наред-
бата за сведенията, които съдържа декларацията 
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол, и за реда и органите 
за контрол на декларираните данни в 20-дневен 
срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота 
на данните в нея спечелилият търга участник губи 
правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил 
следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на общин-
ския съвет проверката на данните по деклараци-
ята за произход на средствата в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които 
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съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, и 
за реда и органите за контрол на декларираните 
данни преди подписване на приложения към 
тръжната документация договор. 

 VІ. Упълномощава председателя на общинския 
съвет да подпише приложения към тръжната доку-
ментация договор със спечелилия търга участник 
след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и 
заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: Н. Апостолов
7138

РЕШЕНИЕ № 30944  
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое Решение № 1873-
5/19 от 09.12.2009 г. за откриване на процедура 
за приватизация на общински нежилищен имот, 
намиращ се във Варна, ул. Охрид 25, по АОС 
№ 218/28.07.1997 г. и представляващ магазин с 
идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в 
партера на триетажна жилищна сграда, със за-
строена площ 21,60 кв. м, заедно със съответните 
идеални части от общите части на сградата и от 
дворното място, представляващо поземлен имот 
с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 
244,00 кв. м, Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, ул. Охрид 25, по 
АОС № 218/28.07.1997 г. и представляващ магазин 
с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в 
партера на триетажна жилищна сграда, със за-
строена площ 21,60 кв. м, заедно със съответните 
идеални части от общите части на сградата и от 
дворното място, представляващо поземлен имот 
с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 
244,00 кв. м, при начална тръжна цена 50 000 лв. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия 
за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта 

на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните 

условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата 

за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватиза-
цията по Закона за приватизация и следпривати-
зационен контрол, и за документите и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв.
9. Депозит в размер 5000 лв., платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000, и BIC: 
CECBBGSF, при „Централна кооперативна бан-

ка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се по-
лучава в стая 1207, ет. 12, в сградата на Община 
Варна, срещу представяне на документ за пла-
тени 1000 лв. с включен ДДС по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002, и BIC: CECBBGSF, 
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“. 
При закупуване на тръжната документация се 
представят следните документи: документ за 
самоличност, актуално състояние на едноличен 
търговец или друго юридическо лице по Търгов-
ския закон, а ако документацията се закупува от 
друго лице, се представя и нотариално заверено 
пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 
цялостното наименование на обекта на привати-
зация, в стая 1210, ет. 12 в сградата на Община 
Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 16-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държа-
вен вестник“ от 14 ч. в зала „37“ в сградата на 
Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно 
наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър 

към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица (оригинал), а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в Търговския регис-
тър – актуално удостоверение за съдебна регис-
трация (оригинал) и документ за самоличност за 
физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит 
в размер 5000 лв., платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000, и BIC: CECBBGSF, 
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна 
документация в размер 1000 лв. с включен ДДС 
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002, и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна 
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. служебна бележка за недължими общин-
ски вземания към Община Варна (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на публични взе-
мания към Община Варна от дирекция „Местни 
данъци“ (оригинал);

14.7. удостоверение за липса на задължения 
по данъчно-осигурителната сметка от съответ-
ното подразделение на Националната агенция за 
приходите (оригинал);

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните 

условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
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14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наред-
бата за задължителната информация, предос-
тавяна на лицата, заявили интерес за участие 
в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите 
и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛ-
СТАТ от Агенцията по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в Търговския регис-
тър (оригинал);

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в 
несъстоятелност или в производство за обявяване 
в несъстоятелност или се намира в ликвида-
ция – оригинал (за юридически лица);

14.14. служебна бележка от съдебноизпълни-
телната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и предста-
вляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал);

14.15. свидетелство за съдимост за физически 
лица и за лицата, управляващи и представляващи 
юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга канди-
дати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозра-
чен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит 
за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна 
документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените 
в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по про-
веждането на търга и сключването на договор 
за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване ще се 
проведе в съответствие с изискванията на глава V, 
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва 
в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване и възнаграждение 
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите за дейността на всеки от членовете 
є в размер 200 лв.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да 
представи декларация за произхода на средствата 
и придружаващите я документи съгласно Наред-
бата за сведенията, които съдържа декларацията 
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол, и за реда и органите 
за контрол на декларираните данни в 20-дневен 
срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота 
на данните в нея спечелилият търга участник губи 
правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил 
следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на общин-
ския съвет проверката на данните по деклараци-
ята за произход на средствата в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които 

съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, и 
за реда и органите за контрол на декларираните 
данни преди подписване на приложения към 
тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава председателя на общинския 
съвет да подпише приложения към тръжната доку-
ментация договор със спечелилия търга участник 
след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и 
заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: Н. Апостолов
7139

РЕШЕНИЕ № 30954 
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое Решение № 1874-
5/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, 
намиращ се във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4 по АОС 
№ 754 от 14.07.1998 г., и представляващ магазин 
за хранителни стоки с вход откъм ул. Хараламби 
Ангелов, намиращ се в подблоковото простран-
ство на осеметажен жилищен блок, със застроена 
площ 24,74 кв. м заедно със съответните идеални 
части от подблоковото пространство, Общинският 
съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4 
по АОС № 754 от 14.07.1998 г., и представляващ 
магазин за хранителни стоки с вход откъм ул. 
Хараламби Ангелов, намиращ се в подблоковото 
пространство на осеметажен жилищен блок, със 
застроена площ 24,74 кв. м заедно със съответните 
идеални части от подблоковото пространство, 
при начална тръжна цена 30 000 лв. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия 
за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта 

на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните 

условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата 

за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватиза-
цията по Закона за приватизация и следпривати-
зационен контрол, и за документите и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. 
9. Депозит в размер 3000 лв., платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна бан-
ка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.
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10. Комплектът тръжна документация се по-
лучава в стая 1207, ет. 12, в сградата на Община 
Варна, срещу представяне на документ за пла-
тени 1000 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“. 
При закупуване на тръжната документация се 
представят следните документи: документ за 
самоличност, актуално състояние на едноличен 
търговец или друго юридическо лице по Търгов-
ския закон, а ако документацията се закупува от 
друго лице, се представя и нотариално заверено 
пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се 
депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името (фирмата) на участ-
ника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация, в стая 1210, ет. 12, в сградата на 
Община Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 10 ч. в зала 37 в сградата на Община 
Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно 
наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър 

към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица (оригинал), а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в търговския регис-
тър – актуално удостоверение за съдебна регис-
трация (оригинал), и документ за самоличност за 
физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит 
в размер 3000 лв., платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна 
документация в размер 1000 лв., с включен ДДС, 
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. служебна бележка за недължими общин-
ски вземания към Община Варна (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на публични взе-
мания към Община Варна от дирекция „Местни 
данъци“ (оригинал);

14.7. удостоверение за липса на задължения 
по данъчно-осигурителната сметка от съответ-
ното подразделение на Националната агенция за 
приходите (оригинал);

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните 

условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наред-
бата за задължителната информация, предос-
тавяна на лицата, заявили интерес за участие 
в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите 
и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛ-
СТАТ от Агенцията по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в търговския регис-
тър (оригинал);

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в 
несъстоятелност или в производство за обявяване 
в несъстоятелност или се намира в ликвидация–
оригинал (за юридически лица);

14.14. служебна бележка от съдебноизпълни-
телната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и предста-
вляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал);

14.15. свидетелство за съдимост за физически 
лица и за лицата, управляващи и представляващи 
юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга канди-
дати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозра-
чен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит 
за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна 
документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените 
в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по про-
веждането на търга и сключването на договор 
за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване ще се 
проведе в съответствие с изискванията на глава V, 
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва 
в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване и възнаграждение 
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер 200 лв. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да 
представи декларация за произхода на средствата 
и придружаващите я документи съгласно Наред-
бата за сведенията, които съдържа декларацията 
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол, и за реда и органите 
за контрол на декларираните данни в 20-дневен 
срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота 
на данните в нея спечелилият търга участник губи 
правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил 
следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на общин-
ския съвет проверката на данните по деклараци-
ята за произход на средствата в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които 



СТР.  62  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 46

съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, и 
за реда и органите за контрол на декларираните 
данни преди подписване на приложения към 
тръжната документация договор. 

 VІ. Упълномощава председателя на общинския 
съвет да подпише приложения към тръжната доку-
ментация договор със спечелилия търга участник 
след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и 
заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: Н. Апостолов
7140

РЕШЕНИЕ № 30964 
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое Решение № 1878-
5/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, 
намиращ се във Варна, бул. Съборни 44, по АОС 
№ 1261 от 2.07.1999 г. и представляващ сгради: 
втори етаж от масивна двуетажна сграда (до 
улицата) със застроена площ 91 кв. м, изби с 
площ 30,50 кв. м, представляващи 1/2 идеална 
част от всички изби с площ 61 кв. м, и таванска 
стая с площ 16,45 кв. м, заедно с 63,568% идеал-
ни части от общите части на сградата; масивна 
двуетажна пристройка до улицата (без магазина 
на първи етаж) със застроена площ 47,84 кв. м 
и изба от две помещения с площ 18,78 кв. м за-
едно с 90 % идеални части от общите части на 
сградата; част от масивна сграда, разположена 
във вътрешната част на двора, заемаща дясната 
половина с разгъната застроена площ 106 кв. м, 
и земя: 225,75 кв. м идеални части от 330 кв. м, 
Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, бул. Съборни 44, 
по АОС № 1261 от 2.07.1999 г. и представляващ 
сгради: втори етаж от масивна двуетажна сграда 
(до улицата) със застроена площ 91 кв. м, изби 
с площ 30,50 кв. м, представляващи 1/2 идеална 
част от всички изби с площ 61 кв. м, и таванска 
стая с площ 16,45 кв. м заедно с 63,568% идеал-
ни части от общите части на сградата; масивна 
двуетажна пристройка до улицата (без магазина 
на първи етаж) със застроена площ 47,84 кв. 
м и изба от две помещения с площ 18,78 кв. м 
заедно с 90% идеални части от общите части на 
сградата; част от масивна сграда, разположена 
във вътрешната част на двора, заемаща дясната 
половина с разгъната застроена площ 106 кв. м, 
и земя: 225,75 кв. м идеални части от 330 кв. м, 
при начална тръжна цена 380 000 лв. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия 
за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта 

на търга.
3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните 

условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата 

за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватиза-
цията по Закона за приватизация и следпривати-
зационен контрол, и за документите и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 5000 лв. 
9. Депозит в размер 38 000 лв., платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна бан-
ка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се по-
лучава в стая 1207, ет. 12 в сградата на Община 
Варна, срещу представяне на документ за пла-
тени 1000 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“. 
При закупуване на тръжната документация се 
представят следните документи: документ за 
самоличност, актуално състояние на едноличен 
търговец или друго юридическо лице по Търгов-
ския закон, а ако документацията се закупува от 
друго лице, се представя и нотариално заверено 
пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 
цялостното наименование на обекта на привати-
зация, в стая 1210, ет. 12 в сградата на Община 
Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 14 ч. в зала 37 в сградата на Община 
Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно 
наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър 

към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица (оригинал), а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в търговския регис-
тър – актуално удостоверение за съдебна регис-
трация (оригинал), и документ за самоличност за 
физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит 
в размер 38 000 лв., платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна (оригинал);
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14.4. платежен документ за закупена тръжна 
документация в размер 1000 лв., с включен ДДС, 
по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. служебна бележка за недължими общин-
ски вземания към Община Варна (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на публични взе-
мания към Община Варна от дирекция „Местни 
данъци“ (оригинал);

14.7. удостоверение за липса на задължения 
по данъчно-осигурителната сметка от съответ-
ното подразделение на Националната агенция за 
приходите (оригинал);

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните 

условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наред-

бата за задължителната информация, предос-
тавяна на лицата, заявили интерес за участие 
в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите 
и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.12. удостоверение за регистрация по БУЛ-
СТАТ от Агенцията по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в търговския регис-
тър (оригинал);

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в 
несъстоятелност или в производство за обявяване 
в несъстоятелност или се намира в ликвида-
ция – оригинал (за юридически лица);

14.14. служебна бележка от съдебноизпълни-
телната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и предста-
вляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал);

14.15. свидетелство за съдимост за физически 
лица и за лицата, управляващи и представляващи 
юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга канди-
дати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозра-
чен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит 
за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна 
документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените 
в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по про-
веждането на търга и сключването на договор 
за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване ще се 
проведе в съответствие с изискванията на глава V, 
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва 
в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване и възнаграждение 
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер 200 лв. (двеста лева).

ІV. Задължава спечелилия търга участник да 
представи декларация за произхода на средствата 
и придружаващите я документи съгласно Наред-
бата за сведенията, които съдържа декларацията 
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол, и за реда и органите 
за контрол на декларираните данни в 20-дневен 
срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота 
на данните в нея спечелилият търга участник губи 
правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил 
следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на общин-
ския съвет проверката на данните по деклараци-
ята за произход на средствата в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които 
съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, и 
за реда и органите за контрол на декларираните 
данни преди подписване на приложения към 
тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава председателя на общинския 
съвет да подпише приложения към тръжната доку-
ментация договор със спечелилия търга участник 
след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и 
заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: Н. Апостолов
7141

РЕШЕНИЕ № 30974 
от 9, 10 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, 
т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за тър-
говете и конкурсите и свое Решение № 1959-3/20 
от 17.02.2010 г. за откриване на процедура за при-
ватизация на участието на Община Варна – 4720 
поименни акции, представляващи 0,014 % от ка-
питала на „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, 
Общинският съвет – гр. Варна, реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на участието на Община 
Варна – 4720 поименни акции, представляващи 
0,014 % от капитала на „Сосиете Женерал Експрес-
банк“ – АД, при начална тръжна цена 40 000 лв. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия 
за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта 

на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните 

условия.
6. Декларация за конфиденциалност.



СТР.  64  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 46

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата 
за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватиза-
цията по Закона за приватизация и следпривати-
зационен контрол, и за документите и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. 
9. Депозит в размер 4000 лв., платими по 

сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна бан-
ка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“.

10. Комплектът тръжна документация се по-
лучава в стая 1207, ет. 12 в сградата на Община 
Варна, срещу представяне на документ за пла-
тени 1000 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“. 
При закупуване на тръжната документация се 
представят следните документи: документ за 
самоличност, актуално състояние на едноличен 
търговец или друго юридическо лице по Търгов-
ския закон, а ако документацията се закупува от 
друго лице, се представя и нотариално заверено 
пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 
цялостното наименование на обекта на привати-
зация, в стая 1210, ет. 12 в сградата на Община 
Варна, до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

13. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 10 ч. в зала 37 в сградата на Община 
Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно 
наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от търговския регистър 

към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица (оригинал), а за фирмите, 
които не са пререгистрирани в търговския регис-
тър – актуално удостоверение за съдебна регис-
трация (оригинал), и документ за самоличност за 
физически лица (копие, заверено от участника);

14.3. платежен документ за внесен депозит 
в размер 4000 лв., платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна (оригинал);

14.4. платежен документ за закупена тръжна 
документация в размер 1000 лв., с включен ДДС, 
по сметка IBAN: BG35CECB9790 3262150002 и 
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);

14.5. служебна бележка за недължими общин-
ски вземания към Община Варна (оригинал);

14.6. удостоверение за липса на публични взе-
мания към Община Варна от дирекция „Местни 
данъци“ (оригинал);

14.7. удостоверение за липса на задължения 
по данъчно-осигурителната сметка от съответ-
ното подразделение на Националната агенция за 
приходите (оригинал);

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните 

условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наред-

бата за задължителната информация, предос-
тавяна на лицата, заявили интерес за участие 
в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите 
и сведенията, представляващи служебна тайна;

14.12. удостоверение за регистрация по  
БУЛСТАТ от Агенцията по вписванията за фир-
мите, които нямат пререгистрация в търговския 
регистър (оригинал);

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в 
несъстоятелност или в производство за обявяване 
в несъстоятелност или се намира в ликвида-
ция – оригинал (за юридически лица);

14.14. служебна бележка от съдебноизпълни-
телната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и предста-
вляващи юридическите лица, както и за самите 
юридически лица (оригинал);

14.15. свидетелство за съдимост за физически 
лица и за лицата, управляващи и представляващи 
юридическите лица (оригинал).

15. Не се допускат до участие в търга канди-
дати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“;

15.2. са подадени в незапечатан или прозра-
чен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит 
за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна 
документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените 
в т. 14 документи.

16. Разяснения относно процедурата по про-
веждането на търга и сключването на договор 
за приватизация:

16.1. публичният търг с явно наддаване ще се 
проведе в съответствие с изискванията на глава V, 
раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва 
в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на пуб-
личен търг с явно наддаване и възнаграждение 
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер 200 лв. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да 
представи декларация за произхода на средствата 
и придружаващите я документи съгласно Наред-
бата за сведенията, които съдържа декларацията 
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол, и за реда и органите 
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за контрол на декларираните данни в 20-дневен 
срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота 
на данните в нея спечелилият търга участник губи 
правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил 
следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на общин-
ския съвет проверката на данните по деклараци-
ята за произход на средствата в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които 
съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, и 
за реда и органите за контрол на декларираните 
данни преди подписване на приложения към 
тръжната документация договор. 

VІ. Упълномощава председателя на общинския 
съвет да подпише приложения към тръжната доку-
ментация договор със спечелилия търга участник 
след представяне на декларация за произхода 
на средствата и придружаващите я документи и 
заплащане на достигнатата при търга цена.

Председател: Н. Апостолов
7142

ОБЩИНА ВИДИН

ЗАПОВЕД № РД0211452 
от 30 май 2011 г.

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с 
чл. 21, ал. 1 ЗОС за задоволяване на неотложна 
общинска нужда, която не може да бъде задоволена 
по друг начин, представляваща улица между о.т. 
6364 до о.т. 6354 и о.т. 6207 до о.т. 6283, Видин, по 
влязъл в сила проект за подробен устройствен 
план – план за улична регулация на Видин, 
одобрен с Решение № 54, взето с протокол № 4 
от 28.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Видин 
(ДВ, бр. 43 от 2010 г.), при условията на чл. 60, 
ал. 1 АПК отчуждавам: в полза на Община Видин 
части от следните имоти – частна собственост, 
подробно описани по вид, размер, местонахож-
дение, размер на паричното обезщетение и соб-
ственици, както следва: 

№ 
по 
ред

Собстве-
ници

Имот/ част 
от имот 
№ ......../

Площ на 
имота/ 
частта 
(дка)

Вид на 
имота

Стой-
ност на 
обезще-
тението 
в лв.

1 Пламен Ра-
чев Петров

10971.511.154 36,17 кв. м урбани-
зирана

5394 лв.

2 „Техомак“ – 
ЕООД

10971.511.64 583,62 кв. м урбани-
зирана 

53 890 лв.

В изпълнение на процедурата по принуди-
телно отчуждаване, регламентирана в ЗОС, на 
21.04.2011 г. е публикувано обявление в местния 
ежедневник в. „Мост“ и два национални ежеднев-
ника – в. „Стандарт“ и в. „24 часа“, за предстоящо 
отчуждаване, съдържащо изчерпателен списък 
на засегнатите имоти, собствениците, както и 
размер на дължимото обезщетение, което следва 
да се изплати. Изготвени са експертни оценки 
от оценител на имоти, възложени по реда на 
чл. 22, ал. 3 ЗОС. 

Обезщетението ще се изплаща по банков път 
чрез „Търговска банка Д“ – АД – Финансов цен-
тър Видин, след 1.09.2011 г. и след представяне 
на банкова сметка от собствениците на отчуж-
даваните имоти при главния счетоводител на 
Община Видин. 

Заповедта да се връчи на заинтересованите 
лица по реда на АПК.

 Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Видин. Обжалва-
нето може да бъде и само относно размера на 
определеното и дължимо обезщетение.

Кмет: Р. Видов
6735

ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 455 
от 26 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 4, ал. 4, чл. 31, 
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 и чл. 3, ал. 2 ЗПСК Об-
щинският съвет – гр. Добрич, реши:

1. Допълва списъка на общинското участие, 
което ще се обявява за приватизация по реда на 
чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, приет с Решение № 44-5 
от 28.05.2002 г. в раздел „общински нежилищни 
обекти“ със следния недвижим нежилищен обект, 
частна общинска собственост:

„Част от едноетажна сграда със застроена площ 
187 кв. м ведно с правото на строеж, с предназ-
начение: Сграда за култура и изкуство, състояща 
се от клуб, кафе, склад, зала за видеоигри и сер-
визни помещения, представляваща самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 72624.615.7636.2 и 
пристройка със застроена площ 67 кв. м ведно с 
правото на строеж, представляваща самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 72624.615.7636.3 
по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена 
със Заповед № РД-18-15/12.05.2005 г. на изпъл-
нителния директор на АГКК, изменена със 
заповед № КД-14-08-Д-433/24.03.2008 г. на начал-
ника на СГКК – Добрич, попадащи в сграда с 
идентификатор 72624.615.7636, местонахождение: 
гр. Добрич, ж.к. Дружба 3, самостоятелни обек-
ти в сграда с идентификатори 72624.615.7636.2 и 
72624.615.7636.3, кв. 601, урбанизирана територия, 
парцел І, Зона ІІ, акт за общинска частна собстве-
ност № 4013 от 17.05.2008 г., вписан под вх. рег. 
№ 8710 от 03.06.2008 г., акт № 136, том V, дело 
№ 4044, им. партида № 46949,46950 в Службата 
по вписванията – гр. Добрич. За обекта има из-
дадени: скица на сграда № 3101 от 22.02.2011 г. 
от СГКК – Доб рич, скица на сграда № 3099 
от 22.02.2011 г. от СГКК – гр. Добрич, и скица 
№ С-148 от 22.02.2011 г. от Община гр. Добрич.

2. Открива процедура за приватизация чрез 
публичен търг с явно наддаване на недвижим 
нежилищен обект, частна общинска собственост, 
описан подробно в т. 1 от решението.

3. Възлага на кмета на общината изпълнени-
ето на последващите съгласно закона действия.

Председател: Ив. Мандев
6767
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РЕШЕНИЕ № 456 
от 26 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4, 
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, 
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, 
чл. 8, ал. 1 и чл. 9 НТК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 
НАПСПОУРЛО и Решение № 40-6 от 30.11.2010 г. 
за откриване на процедура за приватизация на 
имота Общинският съвет – гр. Добрич, реши:

1. Приема изготвения правен анализ и при-
ватизационна оценка за следния недвижим не-
жилищен обект, частна общинска собственост: 
масивна полуподземна сграда – парoкотелно блок 
„Пирин“, с площ – 713 кв. м, с идентификатор 
72624.623.8069.1, построена в поземлен имот с 
площ 713 кв. м с идентификатор 72624.623.8069 по 
кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена със 
Заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнител-
ния директор на Агенцията по кадастър, изменена 
със Заповед № КД-14-08-Д-1181 от 03.07.2007 г. на 
началника на Службата по кадастър – гр. Добрич, 
местонахождение: гр. Добрич, местност ЦГЧ, ул. 
Георги Кирков, кв. 17, урбанизирана територия, 
парцел IX, по кадастрален и ПУП – ПРЗ на ЦГЧ, 
гр. Добрич, АОС № 3645 от 10.07.2007 г., вписан 
под № 39, том IXс, рег. № 10591 от 17.07.2007 г., 
парт. дело № 5380, им. партида № 31382 в Служ-
бата по вписванията – гр. Добрич. За имота 
има издадени: скица № 17899/02.11.2010 г. от 
СГКК – гр. Добрич, и скица № С-201/08.02.2008 г. 
от Община гр. Добрич, презаверена с виза от 
главния архитект на Община град Добрич с 
разрешение за проектиране на преустройство на 
съществуващото парокотелно в етажен паркинг, 
Н ≤ 10 м, Пл.застр. ≤ 70% и Кинт ≤ 2.8.

2. Продажбата на имота да се извърши чрез 
публичен търг с явно наддаване.

3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – под-

робно описан в т. 1 от решението.
3.2. Начална тръжна цена (съгласно доклада 

на оценителя) 174 000 лв. без ДДС.
3.2.1. За имота цената се оферира и заплаща 

в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на 

търга продажна цена еднократно да се изплати 
до деня (или в деня) на сключване на договора.

3.2.3. Цената се заплаща по банков път по бан-
ковата сметка на Община гр. Добрич – Специална 
сметка за приходи от приватизация: IBAN – BG 
62 SOMB 9130 32 10000550, код SOMBBGSF при 
Общинска банка – АД, клон Добрич, ул. Неза-
висимост 14, гр. Добрич.

3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.
3.3. Стъпка на наддаване: 3000 лв.
3.4. В договора за приватизация се включват 

следните условия:
3.4.1. Купувачът да реализира преустройството 

не по-късно от две години считано от датата на 
подписване на договора за покупко-продажба.

3.4.2. Купувачът за срок от 5 години след реа-
лизиране на преустройството на съществуващото 
парокотелно да не променя предназначението 
му – етажен паркинг. 

3.4.3. Купувачът да не продава закупения имот 
в срок до 5 години считано от датата на реали-
зиране на преустройството.

3.4.4. Договорът се разваля (прекратява) ед-
ностранно без предизвестие от общината при 
неизпълнение на някои от условията по т. 3.4.1, 
3.4.2 или 3.4.3 и в тези случаи прекратяването 
има действие занапред.

3.5. Размер на депозита и крайния срок за 
внасянето му – 10 на сто от началната тръжна 
цена, който да се внесе по набирателната сметка 
на Община гр. Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 
9130 33 10000501, код SOMBBGSF при „Общинска 
банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, 
Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до 
изтичане на срока за подаване на предложения. 

3.6. Място, където се закупува тръжната 
документация, и цената є – тръжната докумен-
тация се закупува в Община гр. Добрич, ул. 
България 12, в Центъра за услуги и информация 
на общината, ет. 1, трето работно място – „Об-
щинска собственост“, след заплащане на сумата 
от 77 лв. без ДДС (92,40 лв. с ДДС) в Центъра 
за услуги и информация на общината, ет. 1, 
работно място „Каса“. 

3.7. Срок за закупуване на тръжната доку-
ментация – до 29-ия ден считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

3.8. Срок за подаване на предложения за учас-
тие в търга – до 14 ч. на 30-ия ден считано от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ в сградата на общината, ул. България 12, 
ет. 1, Центъра за услуги и информация, работно 
място „Деловодство“.

3.9. Срок за извършване на огледи на обекта 
на търга – всеки работен ден до 29-ия ден счи-
тано от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната 
документация.

3.10. Място, ден и начален час на провеждане-
то на търга – търгът за продажба да се проведе 
на 31-вия ден считано от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч., в 
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в 
малката заседателна зала.

3.11. Утвърждава тръжната документация, 
информационния меморандум и проектодоговора 
за продажба като част от нея.

3.12. Назначава членове в комисията, която 
да организира и проведе търга.

3.13. В случай на неявяване на кандидат да се 
обяви нов търг за продажба при същите условия 
на решението, но със следните срокове:

3.13.1. срок за закупуване на тръжната доку-
ментация – до 59-ия ден, считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“;

3.13.2. срок за подаване на предложения за 
участие в търга – до 14 ч. на 60-ия ден считано от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ в сградата на общината, ул. България 12, 
ет. 1, Центъра за услуги и информация, работно 
място „Деловодство“;
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3.13.3. срок за извършване на огледи на обекта 
на търга – всеки работен ден до 59-ия ден счи-
тано от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната 
документация;

3.13.4. място, ден и начален час на провежда-
нето на търга – търгът за продажба да се проведе 
на 61-вия ден считано от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в 
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в 
малката заседателна зала.

4. Сроковете по т. от 3.7 до 3.10 и от 3.13.1 
до 3.13.4 от решението се определят по реда на 
чл. 60 ГПК. Когато последният ден от срока е 
неприсъствен, срокът изтича на първия следващ 
присъствен ден.

5. Възлага на кмета на общината назначаване 
на комисия за провеждане на търга, като опреде-
ли председател на същата – общински съветник, 
и последващите съгласно закона действия по 
изпълнението на решението.

Председател: Ив. Мандев
6768

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 73 
от 28 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ 
Общинският съвет – Ивайловград, одобрява 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект: „Външно електрозахранване – кабел 
20 kV“ за фотоволтаична централа в ПИ 034017, 
местност Белите камъни, землище Ивайловград“ 
в землището на Ивайловград, община Ивайлов-
град, за следните поземлени имоти: № 034017, 
034004 и 000870 по КВС на Ивайловград, община 
Ивайловград.

Председател: Г. Марков
7204

РЕШЕНИЕ № 74 
от 28 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на 
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за 
застрояване, за поземлен имот № 055005, землище 
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград, 
област Хасково, за площадка за изграждане на 
ветрогенератори.

Председател: Г. Марков
7205

РЕШЕНИЕ № 75 
от 28 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на 
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за 

застрояване за поземлен имот № 053020, землище 
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград, 
област Хасково, за площадка за изграждане на 
ветрогенератори.

Председател: Г. Марков
7206

РЕШЕНИЕ № 76 
от 28 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – Ивайловград, одобрява изменение на 
подробен устройствен план (ПУП – ПЗ) – план за 
застрояване за поземлен имот № 053023, землище 
с. Попско, ЕКАТТЕ 57769, община Ивайловград, 
област Хасково, за площадка за изграждане на 
ветрогенератори.

Председател: Г. Марков
7207

ОБЩИНА КАВАРНА

РЕШЕНИЕ № 20 
от 18 февруари 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кавар-
на, одобрява проект за уличнорегулационен план 
на с. Иречек, община Каварна, област Добрич.

Председател: Евг. Чобанов
7111

ОБЩИНА КАРЛОВО

РЕШЕНИЕ № 1046 
от 24 март 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 и 
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Карлово, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура (електропровод) за 
захранване на УПИ 079008 – жилищно строител-
ство, преминаващ през поземлени имоти (ПИ) от 
КВС на гр. Калофер, м. Копаното имане, както 
следва: ПИ № 266 – местен път, държавна частна 
собственост, ПИ № 285 – полски път, публична 
общинска собственост, ПИ № 29012 – пасища 
с храсти, публична общинска собственост (акт 
№ 551/14.09.2007 г.), ПИ № 29014 – пасища с 
храсти, публична общинска собственост (акт 
№ 547/14.09.2007 г.), ПИ № 79002 и № 79004 – земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ, при спазване на нормативните 
изисквания по устройство на територията.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Карлово до Административния съд – Пловдив.

Председател: Т. Стоев
6778
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ОБЩИНА КОТЕЛ

РЕШЕНИЕ № 645 
от 31 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ко-
тел, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен 
обект на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за обект 
„Кабел средно напрежение 20 kV за присъединя-
ване на парници за отглеждане на култивирани 
печурки с монтаж на фотоволтаични панели“ в 
ПИ 119011 по КВС на землище с. Медвен, община 
Котел, област Сливен.

Трасето на кабела се прокарва през поземлени 
имоти 000614 и 119089 (полски път на община 
Котел) в местността Полето. 

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Котел до Административния съд – Сливен.

Председател: В. Андреева
7143

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ № 432 
от 25 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лу-
ковит, реши:

Одобрява специализирани план-схеми и под-
робен устройствен план – парцеларни планове за 
външно електрозахранване, водопровод, канали-
зационен колектор и довеждащ път за „Градска 
пречиствателна станция за отпадни води“, зася-
гащи ПИ № 44327.197.17, 44327.197.1, 44327.115.45, 
44327.115.416, 44327.115.45, 44327.77.31, 44327.77.25, 
44327.77.14, 44327.77.15, 44327.77.17, 44327.77.18, 
44327.77.19, 44327.77.20. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от 
заинтересуваните чрез общинската администра-
ция до Административния съд – Ловеч.

Председател: Г. Стоянова
6770

РЕШЕНИЕ № 434 
от 25 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Лу-
ковит, реши:

Одобрява подробен ус т ройствен план 
(ПУП) – план за регулация и застрояване и 
специализирани план-схеми и ПУП – парцеларни 
планове за външно електрозахранване, водопро-
вод, канализационен колектор и довеждащ път 
за „Регионално депо за твърди битови отпадъци“, 
засягащи ПИ № 44327.502.3004, 44327.502.2975, 
44327.197.1, 44327.197.50, 44327.197.8, 44327.197.5, 

44327.197.17, 44327.197.6, 44327.118.2, 44327.197.14, 
44327.197.15, 44327.118.6, 44327.118.7, 44327.197.17, 
44327.197.78, 44327.197.51, 44327.197.9, 44327. 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от 
заинтересуваните чрез общинската администра-
ция до Административния съд – Ловеч.

Председател: Г. Стоянова
6771

ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 747 
от 3 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пер-
ник, реши:

Одобрява проекта за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и план за 
застрояване на част от кв. 126, кв. 128, кв. 129 и кв. 
920 по плана на с. Рударци, община Перник, като:

1. С план за регулация се закрива улица с ОТ 
722 – ОТ 723 и ОТ 760 – ОТ 9727 и се прокарват 
нови улици с ОТ 9723 – 9722 и ОТ 9724 – 9725.

В кв. 126 се образуват два нови УПИ ХVІІ „За 
трафопост“ и УПИ ХVІІІ-1965, 1967, при което се 
променя регулацията на УПИ VІ-1769.

В кв. 128 се изменя регулацията и отреждането 
на УПИ І-1960, УПИ ІІ-1961, УПИ ІІІ-1962, УПИ 
ІV-1963, УПИ V-1964, УПИ VІ-1964, УПИ VІІ-
1964, УПИ VІІІ-1971, УПИ ІХ-1962, УПИ Х-1961 
и УПИ ХІ-1960.

Заличават се в кв. 129 от УПИ ІІІ до УПИ ХV 
(включително), при което се образуват нови УПИ 
към кв. 128, както следва: УПИ ХІІІ-1960, УПИ 
ХІV-1961, УПИ ХV-1962, УПИ ХVІ-1971, УПИ 
ХVІІ-1971, УПИ ХVІІІ-1966, УПИ ХІХ-1961, УПИ 
ХХ-1960, УПИ ХХІ-1709, 1713, УПИ ХХІІ-1710, 
1711, УПИ ХХІІІ-1710, 1711, УПИ ХХІV-1710,1711, 
УПИ ХХV-1710, 1711 и УПИ ХХVІ-1710,1711.

В квартал 920 се образуват нови УПИ ІІ-2100, 
УПИ ІІІ-1970, УПИ ІV-1968, УПИ V-1969 и УПИ 
VІ-1779, при което се изменя регулацията на УПИ І.

2. С план за застрояване се определя зона 
на застрояване в новообразуваните урегулирани 
поземлени имоти в част от кв. 126, кв. 128 и кв. 
920 с начин на застрояване – свободно, характер 
на застрояване – за нискоетажно жилищно стро-
ителство и устройствена (Жм).

Председател: Д. Митрев
7144

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

РЕШЕНИЕ № 592 
от 18 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет-
рич, одобрява проект за ПУП – парцеларен 
план за трасе на кабелна линия 20 kV до имоти 
049002, 049003, 049004, м. Високия рид, землище 
с. Марикостиново, с трасе и сервитутите към 
него, предвидени да преминат в земеделски по-
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землени имоти в масиви по КВС, като подробно 
описание на имотите и сервитутите е приложено 
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, 
както следва: имоти № 000199 – ДГФ, землище 
с. Марино поле.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване от заинтере-
суваните лица чрез Община Петрич пред Адми-
нистративния съд – Благоевград.

Председател: С. Николов
7145

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1310 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, 
ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 и чл. 32, ал. 3, 
т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 14, 
ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно надда-
ване за продажба на недвижим имот: „Застроен 
урегулиран поземлен имот с площ 3110 кв.м, 
съставляващ УПИ ІІІ-547 – „За ветеринарна 
лечебница“, кв. 33 по плана на с. Брестовец, об-
разуван от бивш УПИ І и част от бивш УПИ ІV 
по стария план на селото, заедно с построените 
в него сгради: полумасивна сграда – ветеринарна 
лечебница с 5 оборотни помещения със застро-
ена площ 156,24 кв.м, построена през 1953 г., и 
полумасивна стопанска сграда (бивш скотовъден 
обор) със застроена площ 67,5 кв.м, построена 
през 1937 г., при граници на имота: север – улица 
ОК 145 – ОК 168; изток – улица ОК 170а – ОК 
169а – ОК 169; юг – УПИ ІV-548; запад – УПИ ІІ-
605 и УПИ Х, по реда на Наредбата за търговете 
и конкурсите при начална тръжна цена 105 000 лв. 
без ДДС и стъпка на наддаване 5 000 лв. Имотът 
е актуван с акт за частна общинска собственост 
№ 35198 от 11.06.2008 г., вписан в Агенцията по 
вписванията под № 145 от 24.06.2008 год., том 
ХХVІІ, рег. № 10336.

1.1. Определя депозит за участие в търга в 
размер 10 500 лв. и краен срок за внасянето му 
до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване 
на решениено в „Държавен вестник“ чрез пре-
вод по банкова сметка, посочена в тръжната 
документация.

1.2. Тръжната документация за участие се 
получава в Центъра за административно обслуж-
ване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу 
документ за платена такса в размер 150 лв. без 
ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN 
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, 
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, 
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в 
срок до 28-ия ден от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга да се по-
дават в запечатан непрозрачен плик с надписано 
наименованието на обекта и името на участника 
в Центъра за административно обслужване на 

Община Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия ден от 
датата на обнародване на решението в „Държа-
вен вестник“.

1.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36-ия 
ден от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община 
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.5. В случай на неявяване на кандидат да се 
обяви нов търг за продажба на имота при същите 
условия на решението, но със следните срокове:

1.5.1. Срок за закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

1.5.2. Срок за подаване на предложения – до 
17 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

1.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 66-
ия ден от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ в Актовата зала на общината.

1.6. Оглед на обекта се извършва всеки ра-
ботен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ 
датата за провеждане на търга, след закупуване 
на тръжна документация и предварителна заявка 
в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.

1.7. Достигнатата на публичния търг цена 
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, 
ал. 5, т. 1 ЗДДС.

1.8. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до 
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато 
последният ден на срока е неприсъствен, този ден 
не се брои и срокът изтича на следващия след 
него присъствен ден.

2. Възлага на кмета на общината да утвърди 
тръжната документация за провеждане на публич-
ния търг с явно наддаване и проекта на договор 
за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на 
търга тръжната комисия да представи на кмета 
на общината протокола от търга. Възлага на 
кмета на общината в срок 3 работни дни след 
получаването на протокола от проведения търг да 
определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на общината да сключи 
договор за покупко-продажба със спечелилия 
търга.

Председател: Г. Спартански
6703

РЕШЕНИЕ № 1320 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, 
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 2, 
чл. 31, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, 
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата 
за търговете и конкурсите Общинският съ-
вет – гр. Плевен, реши: 

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване 
на общинското участие в търговско дружество 
„ДКЦ – І – Плевен“ – ЕООД, Плевен, по реда на 
Наредбата за търговете и конкурсите при начална 
тръжна цена в размер 625 000 лв. и стъпка на 
наддаване 30 000 лв. при следните условия:

1.1. Определя депозит за участие в търга в 
размер 62 500 лв. и краен срок за внасянето му 
до 16 ч. на 38-ия ден от датата на обнародване 
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на решението в „Държавен вестник“ чрез превод 
по банкова сметка, посочена в тръжната доку-
ментация.

1.2. Тръжната документация за участие се 
получава в Центъра за административно обслуж-
ване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу 
документ за платена такса в размер 200 лв., без 
ДДС, или с платежно нареждане по сметка IBAN 
BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, 
код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, 
клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в 
срок до 20-ия ден от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“.

1.3. Тръжната документация се получава след 
представяне на документ за самоличност или 
пълномощно в писмена форма в случай, че се 
закупува документация от името на друго физи-
ческо или юридическо лице. Представителите на 
юридическите лица представят копие от документ 
за актуално състояние на юридическото лице, 
издаден от компетентния орган по регистрация 
на лицето. 

1.4. Предложения за допускане и участие в 
търга се подават в запечатан непрозрачен плик 
в Центъра за административно обслужване на 
Община Плевен в срок до 17 ч. на 25-ия ден от 
датата на обнародване на решението в „Държа-
вен вестник“.

1.5. На 26-ия ден от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“ комисията, 
определена с решението, да се събере в Актовата 
зала, ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл. 
Възраждане 2, да разгледа подадените докумен-
ти и да допусне до участие в търга кандидатите, 
отговарящи на поставените квалификационни 
изисквания. Решението на комисията да се по-
стави на таблото за обявления пред залата в срок 
до 30-ия ден считано от датата на обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

1.6. В срок до 33-тия ден от датата на обна-
родването на решението в „Държавен вестник“ 
допуснатите до участие в търга кандидати могат 
да получат информационен меморандум в Центъра 
за административно обслужване на общината, за 
което им се издава сертификат за регистрация. 
При получаване на информационния меморандум 
лицата подписват декларация за неразгласяване 
на информация.

1.7. Оглед на дружеството може да се извършва 
всеки работен ден до деня, предхождащ датата 
за провеждане на търга, след предварителна 
заявка до управителя на дружеството само от 
допуснатите до участие и получили сертификат 
за регистрация.

1.8. В срок до 38-ия ден от обнародване на 
решението в „Държавен вестник“ кандидатите, 
получили сертификат за регистрация, могат да по-
дават предложения за участие в търга, съдържащи 
документите, посочени в тръжната документация.

1.9. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 39-ия ден 
от датата на обнародване на решението в „Дър-
жавен вестник“ в Актовата зала на общината.

1.10. Сроковете по т. от 1.1 до 1.9 се определят 
по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на 
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът 
изтича на следващия след него присъствен ден.

2. Купувачът се задължава:

2.1. Да запази предмета на дейност на дру-
жеството като лечебно заведение, като извърш-
ва задължително най-малко три от изброените 
лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от 
Закона за лечебните заведения, както следва:

2.1.1. диагностика, лечение и рехабилитация 
на болни;

2.1.2. наблюдение на бременни жени и оказване 
на родилна помощ;

2.1.3. наблюдение на хронично болни и за-
страшени от заболявания лица. 

2.2. Недвижимото имущество на дружеството 
да запази предназначението си, което има към 
момента на процедурата по приватизация, като се 
осигурят помещения за извършване на доболнич-
на първична медицинска помощ не по-малко от 
съществуващите към момента на придобиването.

2.3. Да не прехвърля на трето лице собстве-
ността върху продаваните дялове или част от тях 
за срок 10 години.

2.4. Да поддържа средносписъчния състав на 
персонала на дружеството не по-малък от 41 души 
за срок 5 години.

2.5. Да не допуска ликвидация, несъстоятел-
ност или преобразуване на дружеството за срок 
от 10 години.

2.6. При неизпълнение на задължението по 
т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, и 2.5 приватизационният до-
говор се разваля и купувачът се задължава да 
плати неустойка в размер 100 % от покупната 
цена. Неустойката не може да се намалява поради 
прекомерност.

3. Не се допускат до участие в търга: консор-
циуми, учредени под формата на граждански 
дружества; офшорни дружества; лица, които 
имат просрочени публични задължения към 
българската държава, към Община Плевен и 
търговски дружества, чийто едноличен собственик 
на капитала е Община Плевен, лица, които са 
в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност, 
както и лица, осъдени за банкрут.

4. Възлага на кмета на общината да утвърди 
тръжната документация и информационния ме-
морандум за провеждане на публичния търг с 
явно наддаване и проекта на договор за продажба 
на дружеството. 

5. В срок 3 работни дни след провеждането на 
търга тръжната комисия да представи на кмета 
на общината протокола от търга. Възлага на 
кмета на общината в срок 3 работни дни след 
получаването на протокола от проведения търг да 
определи със заповед спечелилия търга участник.

6. Възлага на кмета на общината да сключи до-
говор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански
6704

ОБЩИНА РАДНЕВО

РЕШЕНИЕ № 982 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ-
вет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен 
план за обект: „Връзка № 1 на водопроводна мре-
жа гр. Раднево, кв. Гарова махала“, в землището 
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на гр. Раднево, община Раднево, област Стара 
Загора, през поземлени имоти с идентификатори 
61460.75.46, 61460.501.502, 61460.501.1, 61460.501.503 
по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево, 
община Раднево, област Стара Загора.

Председател: Т. Сотирова
7208

РЕШЕНИЕ № 983 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за 
застрояване на ПИ № 024012 в землището на 
с. Любеново, община Раднево, област Стара 
Загора.

Председател: Т. Сотирова
7210

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1205 
от 19 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във 
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 
и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, 
ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и 3 и 
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите 
Общинският съвет – гр. Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на пакет от 10 000 поименни 
безналични акции – собственост на Община 
Русе, представляващи 0,287 % от капитала на 
„Общинска банка“ – АД, София.

2. Утвърждава тръжната документация при 
следните условия:

2.1. Начална тръжна цена – 150 000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
2.3. Депозитът за участие в търга – 10 000 лв., 

се внася в срок до 25 работни дни от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вест-
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в 
тръжната документация. 

2.4. Тръжната документация с цена 400 лв. се 
закупува в Центъра за административни услуги и 
информация на Община Русе, сектор „Търговия, 
транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода, 
а се заплаща в офиса на ТБ „Инвестбанк“ – АД, 
клон Русе, в Центъра за административни услуги 
и информация. 

2.5. Срок за закупуване на тръжна докумен-
тация – до 24 работни дни считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

2.6. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 25 работни дни считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“. 

2.7. Търгът да се проведе на 27-ия работен 
ден от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ от 10 ч. в заседателната 
зала, ет. 3, на общината. 

2.8. Начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло преди деня на 
подписване на договора за продажба.

3. Избира комисия в състав от 7 члено-
ве – 4 общински съветници и 3 от общинската 
администрация, която да организира и проведе 
търга. Всеки член на тръжната комисия получава 
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. 
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител-
ността на търга. 

4. Възлага на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол да определи спе-
челилия търга участник. 

5. Разходите по прехвърлянето и регистрацията 
на сделката в Централния депозитар, включително 
възнаграждението на използван за целта инвес-
тиционен посредник, са за сметка на купувача. 

6. Възлага на кмета на общината да освободи 
депозитите на неспечелилите участници в търга, 
да издаде заповед за спечелилия търга участник 
и да сключи договор за приватизационна про-
дажба на пакет от 10 000 поименни безналични 
акции – собственост на Община Русе, предста-
вляващи 0,287 % от капитала на „Общинска 
банка“ – АД, София.

Председател: В. Пенчев
6772

РЕШЕНИЕ № 1206 
от 19 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във 
връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31, 
ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите 
Общинският съвет – гр. Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване на 100 % от дяловете в капи-
тала на „Хляб и хлебни изделия“ – ЕООД, Русе 
(наричано по-нататък за краткост „дружеството“).

2. Начална тръжна цена – 5 000 000 лв.
3. Стъпка на наддаване – 100 000 лв.
4. Депозитът за участие в търга – 300 000 лв., 

се внася в срок до 25 работни дни от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вест-
ник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в 
тръжната документация. 

5. Тръжната документация се закупува в 
Центъра за административни услуги и ин-
формация на Община Русе, сектор „Търговия, 
транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобо-
да 6, с цена – 1200 лв., заплатени в офиса на ТБ 
„Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за 
административни услуги и информация. 

6. Срок за закупуване на тръжна докумен-
тация – 24 работни дни считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

7. Срок за подаване на предложения за участие 
в търга – 25 работни дни считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“. 

8. Оглед на активите на дружеството може да 
се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. 
на 24-тия работен ден включително от датата на 
обнародване на това решение в „Държавен вест-
ник“ след закупуване на тръжна документация 
и предварителна заявка.
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9. Търгът да се проведе на 27-ия работен ден 
от датата на обнародване на решението в „Дър-
жавен вестник“ от 10 ч. в заседателната зала, 
ет. 3 на общината. 

10. Начин на плащане – предложената цена 
от купувача се заплаща изцяло до деня на под-
писване на договора за продажба.

11. Избира комисия в състав от 7 членове – 4 
общински съветници и 3 от общинската адми-
нистрация, която да организира и проведе тър-
га. Всеки член на тръжната комисия получава 
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. 
плюс по 10 лв. на час съобразно продължител-
ността на търга. 

12. Възлага на Комисията по приватизация 
и следприватизационен контрол да определи 
спечелилия търга участник. 

13. Възлага на кмета на общината да освободи 
депозитите на неспечелилите участници в търга, 
да издаде заповед за спечелилия търга участник и 
да сключи договор за приватизационна продажба 
на дружеството. 

Председател: В. Пенчев
6773

ОБЩИНА САНДАНСКИ

РЕШЕНИЕ № 188 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 22, протокол 
№ 3, приет от ОЕСУТ при Община Сандански, 
Общинският съвет – гр. Сандански, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект от 
техническата инфраструктура – трасе на кабел НН 
с дължина 180,50 м за имот № 015003 в местност-
та Лъките, землището на с. Лиляново, община 
Сандански, област Благоевград, който минава 
през имоти № 06060 – нива, № 060040 – полски 
път, и № 000014 – местен път.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Сандански до Административния съд – Благо-
евград.

Председател: Ат. Стоянов
7163

РЕШЕНИЕ № 189 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 22, протокол 
№ 3, приет от ОЕСУТ при Община Сандански, 
Общинският съвет – гр. Сандански, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект 
от техническата инфраструктура – трасе на водо-
провод ∅ 400 с дължина 100 м за имот № 015003 
в местността Лъките, землище на с. Лиляново, 
община Сандански, област Благоевград, кой-
то минава през имоти № 000016 – вътрешна 
река, № 015028 – ливада, № 015029 – ливада, и 
№ 015003 – собствен УПИ.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Сандански до Административния съд – Благо-
евград.

Председател: Ат. Стоянов
7164

ОБЩИНА СИЛИСТРА

РЕШЕНИЕ № 1641  
от 28 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, 
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и 
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите 
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:

1. Одобрява извършените до този момент 
действия на общинската агенция за приватиза-
ция, включително проведения маркетинг с цел 
привличане на инвеститорски интерес към обекта 
за приватизация.

2. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот – частна общинска 
собственост: поземлен имот 41143.500.888 с площ 
1510 м2, заедно с построената в него масивна ед-
ноетажна сграда със ЗП 251 м2 с идентификатор 
41143.500.888.1, намиращи се в с. Калипетрово, 
община Силистра (АОС № 1462 от 27.08.2001 г.). 

3. Определя метод на продажба – публичен 
търг с явно наддаване.

4. Утвърждава начална тръжна цена в размер 
30 000 лв. и ДДС в размер 2869 лв.

5. Определя стъпка на наддаване 1500 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в раз-

мер 3000 лв., който се внася по б. сметка 
на общината: „Банка ДСК“ – АД, клон Си-
листра , IBAN – BG76STSA93003300801149, 
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 19-ия ден след об-
народването на решението в „Държавен вестник“.

7. Тръжната документация се получава до 
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на 
решението в „Държавен вестник“ от Информа-
ционния център на общината след заплащане 
на сумата от 300 лв. (с включен ДДС) по б. 
сметка на общината: „Банка ДСК“ – АД – клон 
Силистра, IBAN – BG27STSA93003200100123, 
BIC – STSABGSF.

8. Предложенията за участие в търга се при-
емат в деловодството на общината до 17 ч. на 
19-ия ден след обнародването на решението в 
„Държавен вестник“.

9. Оглед на имота може да се извърши до 
деня преди датата на търга след закупуване на 
тръжната документация.

10. Търгът да се проведе на 20-ия ден след 
обнародването на решението в „Държавен вест-
ник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.

11. В случай на неявяване на кандидат да се 
обяви нов търг за продажба на имота при същите 
условия на решението, но със следните срокове:

11.1. Срок за закупуване на тръжна докумен-
тация – до 16,30 ч. на 49-ия ден от обнародване 
на решението в „Държавен вестник“.

11.2. Срок за заплащане на депозита – до 
16 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението 
в „Държавен вестник“.
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11.3. Срок за подаване на предложенията – до 
17 ч. на 50-ия ден от обнародване на решението 
в „Държавен вестник“.

11.4. Търгът да се проведе на 51-ия ден след 
обнародването на решението в „Държавен вест-
ник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.

12. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки, свързани с обекта, сключване на договори 
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, 
за кредит, за обезпечаване на вземания.

13. Възлага на общинската агенция за прива-
тизация да извърши всички последващи действия 
по процедурата за приватизация съгласно зако-
нодателството.

14. Възлага на кмета на общината сключването 
на приватизационния договор.

Председател: Ал. Сабанов
6148

ОБЩИНА СИМИТЛИ

РЕШЕНИЕ № 767 
от 6 април 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 6 от протокол 
№ 3 от 28.03.2011 г. на Общинския експертен съвет 
по устройство на територията Общинският съ-
вет – гр. Симитли, одобрява подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе 
на водопровод към обект: „Цех за бутилиране 
на трапезна вода“, предвиден за изграждане в 
поземлен имот № 100042, местност Мездрата – 2, 
землище на с. Полена, община Симитли. Трасето 
засяга следните имоти: имот № 000.046, землище 
на с. Полена, имот № 000.048, землище на с. По-
лена, имот № 000.052, землище на с. Полена, имот 
№ 000.089, землище на с. Полена, имот № 099.042, 
местност Реката, землище на с. Полена, имот 
№ 099.043, местност Реката, землище на с. Полена, 
имот № 100.029, местност Мездрата – 2, землище 
на с. Полена, имот № 101.007, местност Валеви-
ца – 1, землище на с. Полена, имот № 101.023, 
местност Валевица – 1, землище на с. Полена, 
имот № 101.024, местност Валевица – 1, землище 
на с. Полена, имот № 101.025, местност Валеви-
ца – 1, землище на с. Полена, имот № 101.030, 
местност Валевица – 1, землище на с. Полена, 
имот № 101.033, местност Валевица – 1, землище 
на с. Полена, и имот № 125.002, местност Ме-
здрата – 1, землище на с. Полена.

Председател: Св. Атанасовска
6705

ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № РД1093 
от 16 май 2011 г. 

На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС във връзка 
със ЗРП на гр. Смолян и одобрен парцеларен план 
с Решение на Общинския съвет – гр. Смолян, 
№ 469 от 21.07.2010 г. нареждам: 

1. Отчуждавам част от имот с кад. № 114.22 
по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена 
със Заповед № РД-18-14 от 10.05.2011 г., отреден 
за улична регулация, обект „Път Смолян – с. Ле-
вочево“ с площ 1303 кв. м, собственост на н-ци 

Никола Станчев Томовски, съгласно Решение 
№ 1182 от 6.07.2009 г. на Общинска служба „Зе-
меделие“ – Смолян.

2. Определям на основание изготвена от ли-
цензиран оценител експертна пазарна оценка на 
имота в размер 9772,50 лв.

Заповедта се издава при условията на чл. 60 
АПК с предварително изпълнение с оглед защита 
на важни обществени интереси.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен 
срок от датата на обнародването є в „Държавен 
вестник“.

Кмет: Д. Янкова
7160

ОБЩИНА ЧИРПАН

РЕШЕНИЕ № 621 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир-
пан, реши:

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарен план за обект на техническата инфра-
структура извън границите на урбанизираната 
територия – външно електрозахранване на ППС 
на Виваком – PD2544 в ПИ 169015 (държавна 
частна собственост), местност Мавровица, по КВС 
на с. Средно Градище, община Чирпан.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Чирпан пред Административния съд – Стара 
Загора.

Председател: Хр. Стефанов
7146

РЕШЕНИЕ № 622 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир-
пан, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – ПЗ (план за застрояване) за разполагане 
на фотоволтаична електроцентрала в поземлен 
имот 075043, местност Елюк, по земеразделител-
ния план на с. Малко Тръново, община Чирпан.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора, 
чрез Община Чирпан съгласно разпоредбите на 
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

Председател: Хр. Стефанов
7147

РЕШЕНИЕ № 623 
от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир-
пан, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – ПЗ (план за застрояване) за разполагане 
на фотоволтаична електроцентрала в поземлен 
имот 034018, местност Димирджи бунар, по зе-
меразделителния план на с. Димитриево, община 
Чирпан.
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Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора, 
чрез Община Чирпан съгласно разпоредбите на 
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

Председател: Хр. Стефанов
7148

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № 751 
от 27 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун-
джа“ – Ямбол, реши: 

Одобрява проекти за подробен устройствен 
план – парцеларни планове, за: 

1. Трасе на водопровод от уличен водопровод 
в регулация до поземлен имот № 066010 по КВС 
на землище с. Генерал Тошево.

2. Трасе на ел. провод 20 kV за поземлени 
имоти № 052001 и № 052003 по КВС на землище 
с. Крумово.

3. Трасе на кабелна линия 20 kV за поземлен 
имот № 014022 по КВС на землище с. Веселиново.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

Председател: Г. Георгиев
7076

РЕШЕНИЕ № 757 
от 27 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тун-
джа“ – Ямбол, одобрява: 

1. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот 
с № 026053 по КВС на землището на с. Тенево, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: І-26053 – Площадка за възобно-
вяеми източници – фотоволтаична система, съ-
гласно приложения проект и Заповед № РД-0890 
от 9.09.2010 г. на кмета на Община „Тунджа“.

2. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 026054 по КВС на землището на 
с. Тенево, община „Тунджа“, като се образува 
урегулиран поземлен имот: І-26054 – Площадка 
за възобновяеми източници – фотоволтаична 
система, съгласно приложения проект и Заповед 
№ РД-0889 от 9.09.2010 г. на кмета на Община 
„Тунджа“.

3. Изменение на подробния устройствен план 
(ПУП) – план за регулация (ПР) на урегулира-
ни поземлени имоти І-26054 – За възобновяеми 
енергийни източници – фотоволтаична система, 
и І-26053 – За възобновяеми енергийни източ-
ници – фотоволтаична система, в землището на 
с. Тенево, община „Тунджа“, като се образува 
урегулиран поземлен имот: І-26053,26054 – За 
възобновяеми енергийни източници – фотовол-
таична система, съгласно приложения проект и 
Заповед № РД-1154 от 15.11.2010 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.

4. Изменение на подробния устройствен план 
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на 
УПИ I-26053, 26054 – За възобновяеми енергийни 
източници – фотоволтаична система, с които се 
изменя застрояването на УПИ I-26053,26054 – За 
възобновяеми енергийни източници – фотовол-
таична система, съгласно приложения проект и 
Заповед № РД-0262 от 21.03.2011 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.

5. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 052001 в землището на с. Крумово, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: І-052001 – Площадка за възобно-
вяеми енергийни източници – фотоволтаична 
централа, съгласно приложения проект и Заповед 
№ РД-1220 от 6.12.2010 г. на кмета на Община 
„Тунджа“.

6. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 052003 в землището на с. Крумово, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: І-052003 – Площадка за възобно-
вяеми енергийни източници – фотоволтаична 
централа, съгласно приложения проект и Заповед 
№ РД-1221 от 6.12.2010 г. на кмета на Община 
„Тунджа“.

7. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 057103 и 057094 по КВС на землището 
на с. Ботево, община „Тунджа“, и УПИ І-101 – За 
площадка за възобновяеми източници – слънчеви 
батерии (като се образува урегулиран поземлен 
имот: І-101,103,94 – Площадка за възобновяеми 
източници – слънчеви батерии), съгласно прило-
жения проект и Заповед № РД-0730 от 30.07.2009 г. 
на кмета на Община „Тунджа“.

8. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот 
с № 057102 по КВС на землището на с. Ботево, 
община „Тунджа“, и УПИ I-100 – Площадка за 
възобновяеми източници – слънчеви батерии по 
КВС на землището на с. Ботево, като се образува 
урегулиран поземлен имот: I-100,102 – Площадка 
за възобновяеми източници – слънчеви батерии, 
съгласно приложения проект и Заповед № РД-0731 
от 30.07.2009 г. на кмета на Община „Тунджа“.

9. Изменение на подробния устройствен план 
(ПУП) – план за регулация (ПР) на урегулирани 
поземлени имоти I-100,102 – За възобновяеми 
енергийни източници – слънчеви батерии, и 
I-101,103,94 – За възобновяеми енергийни източни-
ци – слънчеви батерии, в землището на с. Ботево, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: I-94,100,101,102,103 – За възобно-
вяеми енергийни източници – слънчеви батерии, 
съгласно приложения проект и Заповед № РД-0951 
от 23.09.2009 г. на кмета на Община „Тунджа“.

10. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 001126 в землището на с. Кукорево, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: I-001126 – Площадка за възобно-
вяеми енергийни източници – слънчеви батерии 
(фотоволтаични), съгласно приложения проект и 
Заповед № РД-0265 от 24.03.2009 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.
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11. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 001127 в землището на с. Кукорево, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: I-001127 – Площадка за възобно-
вяеми енергийни източници – слънчеви батерии 
(фотоволтаични), съгласно приложения проект и 
Заповед № РД-0266 от 24.03.2009 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.

12. Изменение на подробния устройствен план 
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) 
на урегулиран поземлен имот I-001126 – Площадка 
за възобновяеми енергийни източници – слънче-
ви батерии (фотоволтаични), и поземлен имот с 
№ 001199 в землището на с. Кукорево, община 
„Тунджа“, като се образува урегулиран поземлен 
имот: І-126,199 – Площадка за възобновяеми 
енергийни източници – фотоволтаична централа, 
съгласно приложения проект и Заповед № РД-0808 
от 12.08.2009 г. на кмета на Община „Тунджа“.

13. Изменение на подробния устройствен план 
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) 
на урегулиран поземлен имот I-001127 – Площадка 
за възобновяеми енергийни източници – слънче-
ви батерии (фотоволтаични), и поземлен имот с 
№ 001200 в землището на с. Кукорево, община 
„Тунджа“, като се образува урегулиран поземлен 
имот: І-127,200 – Площадка за възобновяеми 
енергийни източници – фотоволтаична централа, 
съгласно приложения проект и Заповед № РД-0809 
от 12.08.2009 г. на кмета на Община „Тунджа“.

14. Изменение в подробния устройствен план 
(ПУП) – план за регулация (ПР) на урегулира-
ни поземлени имоти с № І-126,199 – Площадка 
за възобновяеми енергийни източници – фото-
волтаична централа, и І-127,200 – Площадка за 
възобновяеми енергийни източници – фотовол-
таична централа в землището на с. Кукорево, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: І-126,199,127,200 – Площадка за 
възобновяеми енергийни източници – фотовол-
таична централа, съгласно приложения проект 
и Заповед № РД-1019 от 9.10.2009 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.

15. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 003152 по КВС на землището на 
с. Кукорево, община „Тунджа“, като се образува 
урегулиран поземлен имот: ІІ-152 – Площадка за 
възобновяеми енергийни източници – фотовол-
таична централа, съгласно приложения проект 
и Заповед № РД-1020 от 9.10.2009 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.

16. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на позем-
лен имот с № 003151 по КВС на землището на 
с. Кукорево, община „Тунджа“, като се образува 
урегулиран поземлен имот: І-151 –  Площадка за 
възобновяеми енергийни източници – фотовол-
таична централа, съгласно приложения проект 
и Заповед № РД-1021 от 9.10.2009 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.

17. Изменение в подробния устройствен план 
(ПУП) – план за регулация (ПР) на урегулира-
ни поземлени имоти с № І-151 – Площадка за 
възобновяеми енергийни източници – фотоволта-
ична централа, и ІІ-152 – Площадка за възобно-

вяеми енергийни източници – фотоволтаична 
централа по КВС на землище на с. Кукорево, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: І-151,152 – Площадка за възобно-
вяеми енергийни източници – фотоволтаична 
централа, съгласно приложения проект и Заповед 
№ РД-1355 от 30.12.2009 г. на кмета на Община 
„Тунджа“.

18. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 010073 по КВС на землището на с. Ка-
равелово, община „Тунджа“, като се образува 
урегулиран поземлен имот: І-73 – Площадка за 
възобновяеми енергийни източници – фотовол-
таична централа, съгласно приложения проект 
и Заповед № РД-1017 от 9.10.2009 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.

19. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 010087 по КВС на землището на с. Ка-
равелово, община „Тунджа“, като се образува 
урегулиран поземлен имот: І-87 – Площадка за 
възобновяеми енергийни източници –  фотовол-
таична централа, съгласно приложения проект 
и Заповед № РД-1018 от 9.10.2009 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.

20. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация (ПР) на урегулирани поземлени 
имоти с № І-87 – Площадка за възобновяеми 
енергийни източници – фотоволтаична централа, 
и І-73 – Площадка за възобновяеми енергийни 
източници – фотоволтаична централа по КВС на 
землището на с. Каравелово, община „Тунджа“, 
като се образува урегулиран поземлен имот: 
І-73,87 – Площадка за възобновяеми енергийни 
източници –  фотоволтаична централа, съглас-
но приложения проект и Заповед № РД-1356 от 
30.12.2009 г. на кмета на Община „Тунджа“.

21. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот 
с № 015178 по КВС на землището на с. Ханово, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: І-178 – Площадка за възобновяеми 
енергийни източници – фотоволтаична централа 
в масив 15 на местност Кривия гьол, съгласно 
приложения проект и Заповед № РД-0248 от 
26.03.2010 г. на кмета на Община „Тунджа“.

22. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот 
с № 015177 по КВС на землището на с. Ханово, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: І-177 – Площадка за възобновяеми 
енергийни източници – фотоволтаична централа 
в масив 15 на местност Кривия гьол, съгласно 
приложения проект и Заповед № РД-0567 от 
25.06.2010 г. на кмета на Община „Тунджа“.

23. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот 
с № 021101 по КВС на землището на с. Кукорево, 
община „Тунджа“, като се образува урегулиран 
поземлен имот: І-101 – Площадка за възобновяеми 
енергийни източници – фотоволтаична централа 
в масив 21 по КВС на землището на с. Кукорево, 
съгласно приложения проект и Заповед № РД-0654 
от 19.07.2010 г. на кмета на Община „Тунджа“.
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24. Подробния устройствен план (ПУП) – план 
за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен 
имот с № 029007 по КВС на землището на с. Ме-
ден кладенец, община „Тунджа“, като се образува 
урегулиран поземлен имот: І7 – Площадка за 
възобновяеми енергийни източници – фотовол-
таична централа, съгласно приложения проект 
и Заповед № РД-0207 от 12.03.2010 г. на кмета на 
Община „Тунджа“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

Председател: Г. Георгиев
7077

ОБЩИНА КИРКОВО

РЕШЕНИЕ № 544 
от 5 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кир-
ково, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване за поземлени имоти 
№ 010232, 010233, 010236, 010237, 010238, 010239, 
010240 и 010244 в местността Орен чукур в 
землището на с. Подкова, като за имотите е 
предвидено ниско етажно свързано застрояване 
в предимно производствена устройствена зона 
с пресевна инсталация, производство на бето-
нови и строителни разтвори, производство на 
бетонови изделия, асфалтова база и складова 
база с офис сграда.

2. Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване за поземлени имоти 
№ 040459, 040460, 040461, 040462, 040463, 040464, 
040465 и 040466 в местността Джума бок в 
землището на с. Островец, община Кирково, 
област Кърджали, като за имотите е предвидено 
ниско етажно свързано застрояване в предимно 
производствена устройствена зона с пресевна 
инсталация ТМСИ, производство на бетонови и 
строителни разтвори, производство на бетонови 
изделия, асфалтова база и складова база с офис 
сграда.

Председател: Ш. Сюлейманов 
7078

14. – Висшият съдебен съвет на основание 
чл. 194а, ал. 1 ЗСВ и решение по протокол 
№ 20 от 9.06.2011 г. обявява свободна длъжност 
„Административен ръководител – председател“ 
на Специализиран наказателен съд. В 14-дневен 
срок от датата на обнародване на обявата за 
свободната длъжност в „Държавен вестник“ кан-
дидатите следва да подадат в администрацията 
на ВСС заявление (по образец – чл. 36, ал. 2 от 
Наредба № 2 от 2011 г. на Висшия съдебен съвет 
за конкурсите и за избор на административни 
ръководители в органите на съдебната власт (ДВ, 
бр. 35 от 2011 г.), че желаят да участват в избора 
за административен ръководител на съответния 
орган на съдебната власт. Към заявлението се 
прилагат и документите по чл. 181, ал. 3 ЗСВ. 
7308

369. – Университетът по библиотекознание 
и информационни технологии – София, обявява 
конкурси за двама доценти по: образователно 
направление 9.1. Национална сигурност (Инфор-
мационен мениджмънт) – един; образователно 
направление 9.1. Национална сигурност (управле-
ние на информационните услуги) – един; главен 
асистент в образователно направление 3.5. Об-
ществени комуникации и информационни науки 
по научната специалност Управление и развитие 
на библиотечните фондове, всичките със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
7228

122. – Нов български университет – София, 
обявява конкурси за: професори по: професи-
онално направление 3.5. Обществени комуни-
кации и информационни науки (аудиовизуална 
продукция) – един; професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по чужд език 
(немски език) – един; доценти по: професионално 
направление 4.6. Информатика и компютърни 
науки – един; професионално направление 3.5. 
Обществени комуникации и информационни 
науки (култура и медии) – един; главен асистент 
по професионално направление 2.1. Филология 
(класически езици), всички със срок 2 месеца. 
Документите – в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел 
„Персонал“, стая 216, тел. 8110236, 8110216.
7227

99. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обя-
вява конкурси за редовни и задочни докторанти 
по: 5.1 Машинно инженерство: „Подемно-транс-
портни машини“ – 1 бр. задочна; „Локомотиви, 
вагони, трамваи“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; 
„Подвижен железопътен състав и теглителна сила 
на влаковете“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Ме-
ханизация и автоматизация на товарно-разтовар-
ните работи“ – 1 бр. редовна; „Динамика, якост 
и надеждност на машините, уредите, апаратите и 
системите“ – 1 бр. редовна; 5.2 Електротехника, 
електроника и автоматика: „Електроснабдява-
не и електрообзавеждане на транспорта“ – 1 
бр. редовна, 2 бр. задочна; 5.3 Комуникационна и 
компютърна техника: „Комуникационни мрежи и 
системи“ – 1 бр. редовна; 5.5 Транспорт, корабо-
плаване и авиация: „Управление и експлоатация 
на железопътния транспорт“ – 1 бр. редовна, 1 
бр. задочна; „Транспортни системи и транспортни 
технологии“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; 5.7. Ар-
хитектура, строителство и геодезия: „Строителни 
конструкци“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна, всички 
със срок 4 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Кандидатите подават следните докумен-
ти: заявление (по образец), автобиография, диплом 
за „магистър“ или нотариално заверено копие и 
приложението към нея, медицинско свидетел-
ство, 2 бр. снимки, списък на публикации, ако 
има такива, копие от документ за гражданство, 
удостоверение за признато висше образование, 
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше 
училище, касова бележка за платена такса за 
кандидатстване. Документи се подават във ВТУ 
„Тодор Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 
158, тел. 9709-209.
7363

159. – Институтът за исторически изследвания 
при БАН, София, обявява конкурси за професори 
по 05.03.06: за нуждите на секция „Средновековна 
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история“ – двама; за нуждите на секция „Исто-
рия на българския национален въпрос“ – един, 
всичките със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията 
на института, тел. 870-8513.
7373

40. – Институтът за изследване на изкуствата 
при БАН, София, обявява конкурси за: доцент 
по 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство 
(етнохореология и комуникации) – един за нуж-
дите на ИГ „Етномузикология“; главен асистент 
по 05.08.02 Музикознание и музикално изкуство 
(направление музикално-културни информаци-
онни бази данни) – един за нуждите на Нацио-
налния научен център за опазване на културното 
наследство, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи – в института, 
ул. Кракра 21, тел. 02944 24 14.
7374

31. – Аграрният университет – Пловдив, обя-
вява конкурси за доценти по: 05.11.01 социоло-
гия – един, и 05.02.24 организация и управление 
извън сферата на материалното производство 
(туризъм) – един. Конкурсите са със срок 3 ме-
сеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи се подават в ректората – тел. 654-323.
7278

87. – Столичната общинска агенция за при
ватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че 
през май 2011 г. са продадени следните общински 
обекти: 1. Магазин № 2, ж. к. Младост 4, бл. 438, 
вх. Г (4), eт. 1, общински нежилищен имот, стопа-
нисван от район „Младост“, продаден на Димитър 
Тодоров Георгиев, за 86 000 лв., изплатени изцяло 
от купувача. Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, 
ал. 3 ЗДДС). 2. Помещение към трафопост, ул. 
Бели мел, до бл. 45, общински нежилищен имот, 
стопанисван от район „Студентски“, продадено 
на Анелия Валентинова Ангелова, съвместно със 
Стоян Савов Площаков за 129 000 лв., изплатени 
изцяло от купувачите. Сделката е освободена от 
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
7171

543. – Столичната община на основание 
чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – изменение 
на план за регулация и застрояване на кв. 1 – УПИ 
ІV, VІ, VІІ и ХІХ, кв. 2 и кв. 2а, м. Трудови 
казарми, заедно с план-схеми на инженерната 
инфраструктура в граници: изток – жп линия 
София – Перник, север и юг – терен за „трудови 
казарми“, и запад – улица от о.т. 10 в до о.т. 9 и от 
о.т. 9 до о.т. 1а. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общината чрез район 
„Красна поляна“.
7156

15. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за план 
за регулация и застрояване на част от м. Ломско 
шосе, кв. 4 (част) и кв. 5а (част), който е изложен 
в район „Връбница“. Заинтересуваните могат да 
направят писмени възражения, предложения и 

искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ чрез район „Връбница“.
7185

16. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен 
устройствен план – план за регулация и застро-
яване и план-схеми на мрежите и съоръженията 
на техническата инфраструктура за кв. 37, 38, 
39, 40, 41 и 42, м. Доло и м. Османска могила в 
граници: Ботевградско шосе, източна граница на 
УПИ: II, IV, Х и VII от кв. 39; северна, източна и 
южна граница на УПИ VII от кв. 39; югозападна 
граница на УПИ VIII и южна и западна граница 
на УПИ IX от кв. 39; северна и източна граница 
на УПИ I от кв. 41; източна граница на УПИ: 
II, IV, V, VI и VII от кв. 41; западна граница на 
УПИ: VII и VI от кв. 41; улица от о.т. 390 – о.т. 
385; улица между о.т. 385 и о.т. 326; източна 
граница на УПИ IV от кв. 42; южна граница на 
УПИ: IV, III, II и V от кв. 42 и Околовръстен път. 
Плановете са изложени в район „Панчарево“. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
до главния архитект на Столична община чрез 
район „Панчарево“.
7375

18. – Община Айтос на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
линейните обекти на техническата инфраструкту-
ра извън границите на населените места – „Ел. 
кабел 20 kV за захранване на мобилна базова 
станция в ПИ № 000157 в землището на с. Ка-
раново, община Айтос“. Трасето на подземния 
кабел с дължина 1511,40 м започва от нов ЖР 
стълб в поземлен имот № 013019 (пасище, мера, 
общинска собственост), преминава през имоти 
№ 000042 (полски път, общинска собственост), 
000084 (дере, общинска собственост), 000083 (ов-
цеферма, общинска собственост), 000122 (пасище, 
мера, общинска собственост), 000040 (полски път, 
общинска собственост), 000162 (пасище, мера, 
общинска собственост) и достига ПИ № 000157 
(пасище, мера, общинска собственост). Проек-
тът се намира в дирекция „ТСУС“ при Община 
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
7079

19. – Община Айтос на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за линейните 
обекти на техническата инфраструктура извън 
границите на населените места – „Кабелна линия 
20 kV за имот № 7, масив 276, землище на гр. Ай-
тос“. Трасето на подземния кабел с дължина 656,76 
м преминава през поземлени имоти: № 486001 
(засолени земи, общинска собственост), № 487006 
(собственост на Тома Андреев Станев), № 000728 
(път, общинска собственост), № 716 (път I клас, 
Министерство на транспорта), № 000754 (път, 
общинска собственост) и достига имот № 276007 
(собственост на Недко Кънчев Недков). Проек-
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тът се намира в диреция „ТСУС“ при Община 
Айтос. В едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
7291

7. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите соб-
ственици, че е изработен ПУП – парцеларен 
план „Външен водопровод за захранване на ПИ 
78639.16.68“ по кадастралната карта на с. Църква, 
община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по ПУП – ПП към Община Балчик.
7292

8. – Община Балчик на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите собстве-
ници, че е изработен ПУП – парцеларен план 
в обхват ПИ 02508.88.725 за „Газопроводно от-
клонение за захранване на ПИ 02508.536.215“ по 
кадастралната карта на Балчик. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обявя-
ването заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
ПУП – ПП към Община Балчик.
7293

116. – Община Бобов дол, област Кюстендил, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на за-
интересуваните лица, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – план за застрояване 
на ветропарк „Орисол – 4“, извън границите на 
населените места, както следва: в землище на 
гр. Бобов дол – ПИ 000135, с площ 0,225 дка, 
образуван от ПИ 000084, собственост – дър-
жавна частна, собственик МЗХ, ДЛ – Дупница, 
в землище на с. Мламолово – ПИ 000290, с 
площ 0,225 дка, образуван от ПИ 000002, соб-
ственост – държавна частна, собственик МЗХ, 
ДЛ – Дупница; ПИ 000004, с площ 0,225 дка, 
образуван от ПИ 000002, собственост – държавна 
частна, собственик – МЗХ, ДЛ – Дупница; ПИ 
000274, с площ 0,225 дка, образуван от ПИ 000002, 
собственост – държавна частна, собственик МЗХ, 
ДЛ – Дупница; ПИ 000283, с площ 0,225 дка, об-
разуван от ПИ 000002, собственост – държавна 
частна, собственик МЗХ, ДЛ – Дупница; ПИ 
000284, с площ 0,225 дка, образуван от ПИ 000002, 
собственост – държавна частна, собственик МЗХ, 
ДЛ – Дупница; ПИ 000287, с площ 0,225 дка, об-
разуван от ПИ 000002, собственост – държавна 
частна, собственик МЗХ, ДЛ – Дупница. Проектът 
е изложен за разглеждане в сградата на общината, 
стая № 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
7257 

20. – Община Ботевград на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) за линеен обект 
на техническата инфраструктура – водопровод от 
резервоар 300 куб. м, до „Пречиствателна станция 
за питейни води – с. Трудовец“, в имот № 550127, 
местността Пейовица, землище с. Трудовец. На 

основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за ПУП до общинската администрация.
7116

19. – Община Ботевград на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) за линеен 
обект на техническата инфраструктура – външно 
електрозахранване на „Пречиствателна станция 
за питейни води – с. Трудовец“, в имот № 550127, 
местността Пейовица, землище с. Трудовец. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за ПУП до общинската администрация.
7117

1. – Община Брезник, дирекция „ТСУ“, на ос-
нование чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересу-
ваните лица, че e внесен за приемане и одобряване 
изработен проект за ПУП – парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура – за 
определяне на трасе и сервитут на външно кана-
лизационно отклонение за отвеждане на отпадните 
води от хотелски комплекс „Бърдото“ в градската 
канализация на гр. Брезник. Трасето е с ширина 
4 м. Започва от границата на ПИ 104.32, в който 
е разположен комплекс „Бърдото“, гр. Брезник, 
преминава през ПИ 104.27, представляващ горска 
територия, пресича ПИ 104.30 – път, преминава 
през ПИ 104.13, ПИ 501.1661 и се зауства в съ-
ществуваща РШ от градската канализация. Из-
работеният проект ПУП – парцеларен план, се 
намира в дирекция „ТСУ“ при Община Брезник 
и може да бъде прегледан всеки присъствен ден. 
Заинтересованите лица в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинска администра-
ция – Брезник, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6730

15. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2 
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици 
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че са изготвени проект 
за ПУП – план за улична регулация на улица с 
о.т. 3 – о.т. 4 до о.т. 12, и ПУП – план за регула-
ция и застрояване на кв. 1, 2, 4 и 5 по плана на 
с. Драганово, които са изложени за разглеждане 
в стая 401 в сградата на Община Бургас. На осно-
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проектите до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
6731

6. – Община гр. Бяла, област Варна, на ос-
нование чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че на ос-
нование разрешение изх. № РД 94 00-1103 (1) от 
3.09.2007 г. на кмета на общината, е изработен 
проект за подробен устройствен план – план 
за регулация на зона за вилен и курортен от-
дих „Светерица“ – III част, в обхват на масив 
14, местност Бостан тарла, и част от масив 15, 
местност Светерица, в землището на с. Горица, 
община Бяла, област Варна. Проектът за подробен 
устройствен план – план за регулация, е изложен 
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в сградата на общината и в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересу-
ваните лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 ЗУТ на 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация, гр. Бяла.
7376

3. – Областният управител на област с админи
стративен център гр. Варна на основание чл. 149, 
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните лица, че е издал строително 
разрешение № 48 от 28.05.2011 г. на държавата, 
представлявана от министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, 
чрез концесионера на „Гражданско летище за об-
ществено ползване Варна“ – „Фрапорт Туин Стар 
Еърпорт Мениджмънт“ – АД, ЕИК 148045472, за 
строеж: „Обслужваща сграда на ДП „Ръководство 
на въздушното движение“ при летище Варна“. 
Разрешението за строеж подлежи на обжалване 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7263

31. – Община Варна на основание чл. 28б, 
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 8 
от 18.03.2011 г. и № 9 от 25.03.2011 г. на комиси-
ята по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със 
Заповед № РД-10-7706-301 от 27.10.2010 г. на об-
ластния управител на област с административен 
център Варна, са изработени и приети проекти 
за план на новообразувани имоти в случаите по 
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни 
решения) на зони по § 4 ЗСПЗЗ за: м. Вини-
ца – север – селищно образувание, землище кв. 
Виница, община Варна – относно поземлен имот 
230 КР 511; м. Манастирски рид, Бялата чешма 
и Дъбравата – селищно образувание, землище 
кв. Виница, община Варна, относно поземлени 
имоти 146, 258, 359, 4767 КР 516 и поземлени 
имоти 616, 760, 847, 1063, 4049, 4454, 4560, 4561 
КР 517. Проектите за изменение са предоставени 
за разглеждане в Община Варна, ет. 13 – отдел 
„Земеделие“, дирекция „Общинска собственост“. 
На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едноме-
сечен срок от обнародването в „Държавен вест-
ник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени искания и възражения по проектите до 
кмета на общината.
7113

63. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подро-
бен устройствен план – план за застрояване (ПЗ) 
за поземлен имот ПИ № 00583.160.21, местност 
Странжа, землище на с. Арбанаси, община Ве-
лико Търново, с цел промяна предназначението 
на земята за жилищни нужди, който се намира 
в общинската администрация, стая 516. На ос-
нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
7258

64. – Община Велико Търново на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
трасе на газопровод до „София Франс Ауто“ – АД, 

местн. Саламатя, по КВС на с. Леденик, община 
Велико Търново. Проектът се намира в общин-
ската администрация, стая 520. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица магат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до кмета на общината в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
7377

239. – Община Горна Оряховица, област 
В. Търново, на основание чл. 128, ал. 2 във връзка 
с чл. 112, ал. 2, т. 10 и чл. 64, ал. 2 ЗУТ обявява, че 
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за 
трасе на разпределителен газопровод до спортно-
възстановителен център и жилищно-хотелска част 
на „Макс – 4М“ – ООД – имот № 046005, преми-
наващо през имоти № 0.361 – земеделски път, и 
№ 800.19 – земеделски път, публична общинска 
собственост, в землището на гр. Г. Оряховица, 
м. Белянка. Проектът може да бъде разглеждан 
в стая № 214 на Община Горна Оряховица. В 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация съгласно 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7112

318. – Община Гулянци, област Плевен, на 
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е из-
работен подробен устройствен план – парцеларен 
план за нова Въздушна електропроводна линия 
(ВЕЛ) 110 kV между подстанция на новопроекти-
рана ВяЕЦ „Милковица“ 20/35/110 kV и подстан-
ция „Плевен – 1“ 220/110/20 kV в териториалния 
обхват на землищата на: с. Шияково и с. Ленково, 
община Гулянци, и с. Бръшляница, с. Върбица, 
с. Буковлък и гр. Плевен, община Плевен. Про-
ектната документация се намира в общинска 
администрация – Гулянци, стая 103. В едноме-
сечен срок от обнародването заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинска 
администрация – Гулянци. 
7259

2. – Община Девин на основание чл. 128, 
ал. 2 във връзка с чл. 124, ал. 2 ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за регулация на УПИ II, отреден за 
селскостопански двор, в кв. 23 по ПУП на с. Кес-
тен, община Девин. Предвидено е разделяне на 
УПИ II на 5 УПИ, както следва: 1. ново УПИ 
II – за производство с площ 8587 кв. м; 2. УПИ 
V – за производство с площ 503 кв. м; 3. УПИ 
VI – за производство с площ 788 кв. м; 4. УПИ 
VII – за производство с площ 897 кв. м; 5. УПИ 
VIII – за озеленяване с площ 4461 кв. м. Предвиде-
но е прокарване на път в бившия селскостопански 
двор на с. Кестен, с който да се осигури достъп 
до всеки един от имотите в границите на двора 
с площ 1435 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересованите страни имат право на въз-
ражения, искания и предложения в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7260 

155. – Общинската сл ужба по земеде
лие – гр. Искър, на основание чл. 19, ал. 18 
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за обезще-
тяване със земеделски земи в община Искър, 
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област Плевен, че е изготвен планът за обезще-
тяване на територията на общината. Планът за 
обезщетяване е изложен в общинската служба и 
не подлежи на обжалване.
7294

17. – Община Ихтиман на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с изработен ПУП – пар-
целарен план на трасе – пътна връзка, обхващаща 
полски пътища ПИ 00041 и ПИ 045143 – собстве-
ност на община Ихтиман, от кариера „Ливаде“ до 
републикански път ІІІ – 801 Вакарал – Белица. 
Засегнати имоти от трасето на новопроектиран 
път – извън границите на урбанизираните те-
ритории, са: ПИ № 0.41, 0.454, 45.49, 45.55, 45.56, 
45.58, 45.60, 45.98, 45.137, 45.143, 71.3, 71.15, 71.17, 
71.22, 71.30, 71.33, 72.18, 72.35, 221.23, 221.25 и 
221.27 в землището на с. Белица, община Их-
тиман, ЕКАТТЕ 07960. Проектът се намира в 
отдел „Архитектура и строителство“ в сградата на 
Техническата служба. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта към община 
Ихтиман в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
6775

77. – Община Каварна на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парце-
ларен план за подземен електрически кабел 110 
kV и подземен оптичен кабел, представляващи 
присъединителен електропровод съгласно пред-
варителен договор за присъединяване между 
„Еко Ню енерджи“ – ЕООД, и „НЕК“ – ЕАД, 
с дължина 2298,23 м. Трасето представлява 
техническа инфраструктура извън граници-
те на урбанизираните територии, засягащо 
имоти с идентификатори: 77044.14.38 – частен, 
77044.14.42 – частен, 77044.14.50 – „НЕК“ – ЕАД, 
77044.14.53 – частен, 77044.15.85 – общински път, 
77044.15.86 – общински път, 77044.15.218 – общин-
ски, 77044.16.157 – частен, 77044.16.158 – собст-
вен, 77044.20.128 – път от републиканската 
пътна мрежа, 77044.20.129 – общински път, 
77044.20.138 – общински път, 77044.20.168 – об-
щински, 77044.24.148 – общински път, намиращи 
се в землището на с. Хаджи Димитър, община 
Каварна, област Добрич. Проектът се намира 
в отдел „ТУС“ при Община Каварна. На ос-
нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят 
със същия и да направят писмени искания, пред-
ложения и възражения по него до общинската 
администрация.
7114

49. – Община Каварна на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – схема 
за кабелна информационна мрежа за територията 
на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. 
Проектът се намира в отдел „ТУС“ при Община 
Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да 
се запознаят със същия и да направят писмени 
искания, предложения и възражения по проекта 
до общинската администрация, Каварна.
7295

16. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен 
устройствен план – парцеларен план – свързващ 
ел. провод 110 kV до съществуващ електропровод 
ВЛ 110 kV в землището на с. Голямо Дряново, 
община Казанлък, преминаващ през поземле-
ни имоти № 010004 и 011001 – пасище, мера, и 
№ 000024 – път III клас. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в срок един месец след обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да се запознаят с проекта в отдел „УТ и 
СП“, стая 11 на Община Казанлък и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
7212

2. – Община Карлово на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за елементи на техническата инфраструктура 
(трасе за кабелно захранване), захранващ УПИ 
342016 – складове, магазини и офиси, местност 
Харман тепе, кв. Сушица, землище гр. Кар-
лово, преминаващо през имот № 769 – път ІV 
клас – публична общинска собственост, имот 
342014 – полски път – публична общинска соб-
ственост, имот 342142 – комплексно малоетажно 
застрояване – обществени организации, и имот 
342016 – нива – частна собственост. Проектът е 
изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата на 
общинската администрация. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинска администра-
ция, Карлово.
7296

2. – Община Карнобат на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за „Трасе на електро-
захранване на поземлен имот № 080006“, м. 
Дереджика, землище на гр. Карнобат, който е 
изложен в сградата на Община Карнобат, отдел 
„ТСУ“ – център за административно и инфор-
мационно обслужване на гражданите, ет. 1. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени предложения, искания и възражения по 
проекта до общинската администрация.
7115

63. – Община Каспичан на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите соб-
ственици, че е изготвен проект за подробен 
устройствен план – план за застрояване за 
Вакан ционно селище „Б“ за ПИ № 000356 и ПИ 
№ 000360 – зем лище с. Кюлевча, собственост на 
Венцислав Марински. Проектът е изложен в стая 
303 на общинската администрация, Каспичан, и 
може да бъде разгледан от заинтересованите соб-
ственици. Възражения, мнения и искания могат 
да се подават до Община Каспичан в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7297

96. – Община Костинброд на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за елементите на техническата инфраструктура 
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за „Газопроводно отклонение ∅ 63 мм за „Со-
линекс“ – с. Петърч. Трасето засяга поземлени 
имоти № 550 и № 553 – полски пътища в земли-
щето на с. Петърч. Планът се намира в сградата 
на общинската администрация – гр. Костинброд, 
ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до кмета на община Кос-
тинброд в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
7213

4. – Община Малко Търново на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтере-
сувани лица, че е изготвен проект на парцеларен 
план – план за улична регулация към обект: 
„ПУП – ПРЗ на имот 46663.52.477 в м. Добържана“, 
по кадастралната карта на гр. Малко Търново. 
Трасето преминава през ПИ № 10.557, 10.1404, 
52.583, 52.503 и 52.477. В едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ съгласно 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция.
7378

3. – Община Мъглиж, област Стара Загора, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект на ПУП – ПП за обект „Га-
зоснабдяване на общини Мъглиж, Николаево, 
Гурково“, подобект „Разпределителен газопровод 
извън границата на урбанизираната територия 
на община Мъглиж“. Газопроводът е предвиден 
да бъде положен подземно на дълбочина с по-
критие най-малко 0,8 м над горната образуваща 
на газопровода или кожуха. Разпределителният 
газопровдод попада в землищата на гр. Мъглиж, 
с. Тулово, с. Ветрен, с. Зимница и с. Дъбово, 
община Мъглиж. Трасето преминава през по-
землени имоти с № 49494.203.847, 49494.233.119, 
49494.266.471, 49494.272 .127, 49494.282 .075, 
49494.114.232 , 49494.114.950 , 49494.343.272 , 
49494.343.126 , 49494.852 .090, 49494.392 .117, 
49494.390.104, 49494.409.102 , 49494.457.047, 
49494.473.982 , 49494.852 .041, 49494.852 .043, 
49494.852 .028 , 49494.504.142 , 49494.504.113, 
49494.504.256 , 49494.504.733, 49494.509.149, 
49494.601.158, 49494.000.333 и 49494.001.259 в зем-
лището на гр. Мъглиж; № 000272, 000287, 001650, 
000281, 000002, 000003, 000418, 000075, 000015, 
000416, 001075, 001097 и 000717 в землището 
на с. Тулово; № 000332, 000324, 000325, 000247, 
000237, 000236, 000230, 000228, 000211, 000214 
и 000220 в землището на с. Дъбово; № 000185, 
128043, 000219, 000204, 000199, 000194, 000195, 
000207, 000203, 000206, 000132, 000133, 000144, 
000143, 000234, 000139, 000116, 000115, 000121, 
000215, 000216, 000263, 000755, 000262 и 000287 
в землището на с. Зимница; № 000598, 000600, 
000613, 000577 и 000576 в землището на с. Ветрен. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да разгледат проекта 
в Община Мъглиж, стая № 306, и да направят 
възражения, предложения и искания до общин-
ската администрация.
6774

6. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен 
проект на парцеларен план на обект: Кабел 
20 kV за захранване на нов БКТП за претоварна 
станция за битови отпадъци в имот с идентифи-
катор 61056.21.2, м. Мерата, землище с. Равда, 
община Несебър, за елементи на техническата 
инфраструктура извън границите на населените 
места. Трасето на кабела е с дължина 689 м, като 
засяга имоти с идентификатори 61056.30.101 и 
61056.22.103 – стопанисвани от Община Несебър. 
Проектът е изложен в сградата на общинската 
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
7261

41. – Община Николаево на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – ПП (подробен устройствен план – пар-
целарен план) за обект: „Газоснабдяване на 
общини Мъглиж, Николаево, Гурково, област 
Стара Загора“, подобект: „Разпределителен га-
зопровод извън границите на урбанизираната 
територия на гр. Гурково“. С трасе на газо-
провода, преминаващо през поземлени имоти 
с идентификатори № 51648.48.77, 51648.48.82, 
51648.48.86, 51648.501.2087, 51648.48.110, 51648.27.219, 
51648.36.730, 51648.14.167, 51648.14.168, 51648.53.40, 
51648.36.738, 51648.27.73, 51648.27.219, 51648.36.23, 
51648.36.729, 51648.48.225, 51648.48.274, 51648.53.40 
и 51648.501.2087 по кадастралната карта на 
гр. Николаево и идентификатори № 51888.50.111, 
51888.50.134, 51888.69.135, 51888.74.222, 51888.64.94, 
51888.26.139, 51888.50.111, 51888.50.134, 51888.50.193, 
51888.66.93, 51888.69.135, 51888.74.222, 51888.77.280 
по кадастралната карта на с. Нова махала, об-
щина Николаево. Документацията по изработе-
ния проект е на разположение на гражданите 
всеки работен ден в ЦАО – Техническа служба, 
в сградата на Община Николаево. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ на обявлението 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
7165

66. – Община Павел баня на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – план за застрояване 
с отреждане за фотоволтаична централа за ПИ 
000569, м. Баненско пътче, землище с. Виден, 
община Павел баня, област Стара Загора, и 
ПУП – парцеларен план на ел. трасе за присъеди-
няване на ПИ 000569 – фотоволтаична централа, 
землище с. Виден, община Павел баня. Проектът 
се намира в отдел „УТ“, стая 9, ет. 2, сградата 
на Община Павел баня. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по 
чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възраже-
ния по проекта до общинската администрация.
6733
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29. – Община Павликени, област Велико 
Търново, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съоб-
щава на пряко заитересованите собственици, че 
е изготвен проект за частично изменение (ЧИ) 
на подробен устройствен план (ПУП) – изготвя-
не на парцеларен план за поземлен имот (ПИ) 
№ 000429 и № 330001 по КВС на гр. Павликени, 
като присъединяване към ел. мрежа на площадка 
за предварителна обработка на отпадъци и пре-
товарване в ПИ № 101001 и за обособяване на 
трасе със съответните сервитутни зони през ПИ 
№ 000419 и ПИ № 330001 на основание чл. 110, 
ал. 1, т. 5 ЗУТ и техническо задание съгласно 
чл. 124, ал. 7 ЗУТ. Проектът се намира в ди-
рекция „ТРСЕ“ при общината, стая 103, и може 
да бъде разгледан всеки присъствен ден. Пряко 
заинтересованите собственици имат право на 
възражение пред кмета на общината в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7158

143. – Община Пловдив, район „Западен“, на 
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заин-
тересуваните лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен 
проект за изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване на квар-
тали 62 и 63а по плана на кв. Христо Смирнен-
ски – запад, Пловдив, и изменение на уличната 
регулация на ул. Царевец от о. т. 152 до о. т. 165. 
Проектът е изложен за запознаване в районната 
администрация – район „Западен“ на община 
Пловдив, ул. Вечерница 1а. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
Община Пловдив чрез район „Западен“.
7215

33. – Община Попово на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план 
на подземен електропровод 20 kV, свързващ 
ветрогенератори в ПИ 024052 и 030032 с ВЕЛ 
„Ковачевец“ в землището на с. Ковачевец, община 
Попово, област Търговище. Проектът е изложен 
в сградата на Община Попово, ет. 3, стая 308. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общината.
7379

2. – Община Раковски на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с 
Решение № II, взето с протокол № 13 от 1.06.2011 г. 
от ЕС по УТ при Община Раковски, е допуснат 
подробен устройствен план – парцеларен план 
на обект „Ел. трасе на електропровод 20 kV до 
УПИ – 085 037 – Инсталация за слънчева енергия 
(фотоволтаици) и складово стопанство по КВС на 
с. Белозем, община Раковски, до РУ 20 kV на 
П/ст Раковски“. Проектът е изложен в сградата на 
общината, ет. 1, стая № 2. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения по проекта до 
общинската администрация, гр. Раковски.
7262

1. – Община Сапарева баня на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на всички заинтере-
совани лица, че е изготвен проект за подробен 
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) 
за обект на техническата инфраструктура – „Об-
служващ път на обект: „Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в гр. Сапарева баня, с. Сапарево и с. Па-
ничище – пречиствателна станция за отпадъчни 
води, довеждащ колектор до пречиствателна 
станция за отпадъчни води, довеждащ водопровод 
за пречиствателна станция за отпадъчни води и 
външно ел.захранване до пречиствателна стан-
ция за отпадъчни води, землище гр. Сапарева 
баня“, в обхвата на поземлени имоти с иденти-
фикатори № 65365.24.69, 65365.24.624, 65365.43.40, 
65365.43.66, 65365.43.158, 65365.43.201, 65365.43.205, 
65365.43.208, 65365.58.11, 65365.58.239 и 65365.58.240 
по кадастралната карта за землището на гр. Са-
парева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 
от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на 
АГКК – София, с възложител Община Сапарева 
баня, представлявана от кмета, като изготвен на 
основание чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ 
и съобразен с изискванията на Наредба № 8 от 
2001 г. за обема и съдържанието на устройстве-
ните схеми и планове. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ могат да се направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
7246

6. – Община Свиленград на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани 
лица, че е изработен ПУП – парцеларен план за 
външно електрозахранване на ПИ № 012013, м. 
Речните лозя в землището на Свиленград, през 
имоти ПИ № 001017, м. Речните лозя в земли-
щето на Свиленград, представляващ полски път, 
който е изложен в сградата на общината, стая 
210. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, 
ал. 1 ЗУТ могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до Община 
Свиленград.
7245

19. – Община Свищов, област Велико Търново, 
на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 ЗМСМА, чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – план-схе-
ми на техническата инфраструктура – подземна 
оптична кабелна разпределителна система за 
електронни съобщения на „Нетуоркс – Бъл-
гария“ – ООД, на територията на гр. Свищов, 
община Свищов, с трасе: (ПИ)65766.702.9690, 
(ПИ)6576 6 .7 0 2 . 439 2 ,  (ПИ)65766 .702 .9660 , 
(ПИ)6576 6 .70 2 .4386 ,  (ПИ)65766 .702 .4640 , 
(ПИ)65766 .70 2 .4388 ,  (ПИ)65766 .70 2 .4391 , 
(ПИ)65766 .70 2 .4389,  (ПИ)65766 .70 2 .439 0 , 
(ПИ)65766 .70 2 .9656 ,  (ПИ)65766 .70 2 .9661 , 
(ПИ)65766 .702 .4393 ,  (ПИ)6576 6 .70 2 . 4589, 
(ПИ)6576 6 .70 2 .4385 ,  (ПИ)65766 .702 .4384 , 
(ПИ)65766 .70 2 .9692 ,  (ПИ)65766 .70 2 .96 45 , 
(ПИ)65766 .70 2 .9 6 49,  (ПИ)65766 .70 2 .9 6 6 4 , 
(ПИ)65766 .70 2 .96 47,  (ПИ)65766 .70 2 .96 43 , 
(ПИ)65766 .702 .9 747,  (ПИ)6576 6 .7 0 2 .9 742 , 
(ПИ)6576 6 .70 2 .4372 ,  (ПИ)65766 .702 .4632 , 
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(ПИ)65766 .70 2 .9 738 ,  (ПИ)65766 .70 2 .9658 , 
(ПИ)65766 .70 2 .42 89,  (ПИ)65766 .70 2 .9 6 87, 
(ПИ)65766 .702 .96 0 4 ,  (ПИ)65766 .702 .9 714 , 
(ПИ)65766 .702 .9689,  (ПИ)6576 6 .7 0 2 .9 6 57, 
(ПИ)65766 .70 2 .4381 ,  (ПИ)65766 .70 2 .4383 , 
(ПИ)65766 .70 2 .9688 ,  (ПИ)65766 .70 2 .4382 , 
(ПИ)65766 .70 2 .9 6 4 0 ,  (ПИ)65766 .70 2 .9 741 , 
(ПИ)65766 .70 2 .9633 ,  (ПИ)65766 .70 2 .96 68 , 
(ПИ)65766 .702 .96 0 0 ,  (ПИ)65766 .70 2 .42 8 0 , 
(ПИ)65766 .70 2 .42 81 ,  (ПИ)65766 .70 2 .4277, 
(ПИ)65766 .70 2 .96 0 6 ,  (ПИ)65766 .70 2 .962 4 , 
(ПИ)65766.701.9583, (ПИ)65766.701.9533, всички 
общинска собственост по действащата КК и КР 
на гр. Свищов. Проектът се намира в сградата на 
Община Свищов, ет. 2, стая 22. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните собственици 
могат да правят писмени възражения по проекта 
до общинската администрация.
6732

14. – Община Симитли на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
трасе на електрически кабел 110 kV към обект: 
„Газова централа за производство на електриче-
ска енергия, електроподстанция и съпътстващи 
сгради и съоръжения“, предвидена за изграждане 
в поземелен имот № 000346, намиращ се в мест-
ността Орловец, землище на с. Крупник, община 
Симитли. Трасето на ел. кабела засяга следните 
имоти: имот № 000538 – местен път на община 
Симитли, имот № 000550 – полски път на община 
Симитли, имот № 000552 – местен път на община 
Симитли, имот № 000652 – предпазни диги на 
МЗХ – ХМС, имот № 373.010 – храсти на община 
Симитли, имот № 373.013 – друга територия, заета 
от селско стопанство – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, и 
имот № 375.006 – лозе на наследници на Алекси 
Стойчев Станков. Проектът е изложен в стая 305 в 
сградата на ОбА – Симитли. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до Община Симитли.
7080

17. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 
техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии за изграждане на трасе 
на подземен електропровод 1 kV от ТП „Юг“, 
с. Голямо Чочовен, община Сливен, до ПИ 082005, 
м. Синия камък, землище с. Селиминово, община 
Сливен, за захранване на базова станция GSM/
UMTS № 5429, тип „COSMOSITE SMALL“. Трасе-
то преминава през имоти общинска и държавна 
собственост в землищата на селата Селиминово 
и Голямо Чочовен, община Сливен. Проектът е 
изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения по проекта до 
общинската администрация.
6734

339. – Община Средец, област Бургас, на осно-
вание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен 
проект на подробен устройствен план – пар-
целарен план (ПУП – ПП) за кабели 20 kV от 
ПИ 046133 и ПИ 046135, с. Дюлево, община 

Средец, и кабел 20 kV от ПИ 036117, землище 
гр. Средец, до разпределителна уредба ЗРУ в 
ПИ 036120, землище гр. Средец, община Средец, 
област Бургас, м. Пинджевишка, с възложител 
„АБГ – Консулт“ – ООД. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат 
да се запознаят с проекта (който се намира в 
общината) и да направят писмени възражения и 
искания по него, ако има такива.
7157

18. – Община Стара Загора на основание 
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване на кв. Железник – изток, Стара 
Загора, обхващащ следните квартали: № 638, 640, 
641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 
665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 
687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 
701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 
715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 
734, 735, 736, 737. Проектът се намира в сградата 
на общината – ет. 8, стая № 806. На основание 
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация.
7081

74. – Община Суворово на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е 
изработен проект за ПУП – парцеларен план, 
представляващ част от комплексен проект за 
инвестиционна инициатива за линеен обект 
„Рехабилитация на ВЕЛ 110 kV „Мергел“. Трасе-
то на електропровода преминава през имоти в 
землището на община Суворово – гр. Суворово 
и с. Чернево. Проектът е съгласуван с протокол 
№ 9 от 12.05.2011 г. по т. 3 от ОЕСУ – Суворово. 
За всяко от землищата, засегнато от ел.провода, 
е приложен регистър на имотите. Проектът е 
изложен в сградата на общинската администра-
ция, ет. 4, стая 402, тел. 05153-3333, вътр. 402. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
7380

351. – Община Шабла на основание чл. 128, 
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е 
изработен ПУП – (парцеларен план) на поземлен 
електропровод, свързващ ветрогенератор в ПИ 
№ 83017.101.304 с жерестълб в ПИ 83017.34.3 земли-
щето на гр. Шабла, с възложител „Екоток“ – ООД, 
София. В едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ на обявлението заинтересува-
ните лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация, 
Шабла (Техническа служба), стая 105.
7298

3. – Община с. Ветрино, област Варна, на 
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заин-
тересованите собственици по смисъла на чл. 131 
ЗУТ, че е изготвен проект за парцеларен план 
по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за обект: „Външно 
ел. захранване на ПИ № 021021, землището на 
с. Габърница, община Ветрино, област Варна“. 
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Трасето преминава през поземлен имот № 021022, 
м. До село, собственост на „Пи Ай“ – ЕООД, с 
площ, заета от сервитута, 606 кв. м. Проектът е 
на разположение в сградата на общината, отдел 
„ОС и УТ“. В едномесечен срок от обнародване-
то в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 
ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
7159

61. – Община с. Лесичово, област Пазарджик, 
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за определяне на трасе 
на електропровод, необходим за захранване на 
УПИ ХV 720 – кв. 29 по плана на с. Щърково, 
преминаващ през землищата на с. Щърково и 
с. Динката, община Лесичово, област Пазарджик. 
Проектът се намира в сградата на Община Леси-
чово, дирекция „Специализирана администрация“. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен всетник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация Лесичово.
7082

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Варна, XII състав, 
по оспорване, предявено от Микаела Димитро-
ва Матвеева, Жоржета Димитрова Матвеева 
и Мария Хараламова Желева, срещу Заповед 
№ Г-88 от 27.05.2009 г. на зам.-кмета на Община 
Варна, с която е одобрен подробен устройствен 
план (ПУП) – план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ 
VIII-173 в кв. 406 по плана на 4 м.р. на Варна, 
е образувал адм.д. № 1799/2009 по описа на Ад-
министративния съд – Варна. Заинтересуваните 
лица могат да се конституират като ответници 
в производството в едномесечен срок от обна-
родване на съобщението в „Държавен вестник“ 
чрез подаване на заявление до Административния 
съд – Варна, което да съдържа: трите имена и 
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има 
такъв – за българските граждани; трите имена 
и личния номер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалището 
и последния посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронния му адрес; номер на 
делото; акта, който се оспорва, и органа, който го 
е издал; изявление, че заинтересуваното лице же-
лае да бъде конституирано в производството като 
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението 
следва да се приложат писмени доказателства, 
удостоверяващи качеството на заинтересувано 
лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо 
да се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадените жалби от Микаела Димитрова 
Матвеева, Жоржета Димитрова Матвеева и Мария 
Хараламова Желева.
7237

Административният съд – Добрич, на основа-
ние чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило 
оспорване с вх. № 757 от 29.03.2011 г. от Виолета 
Енчева Димитрова от гр. Добрич, ул. Вардар 33, 
срещу Заповед № 349 от 15.03.2011 г. на кмета на 
Община Добрич, с която е одобрен ПУП – ПРЗ, 
за изменение на действащия такъв на гр. Добрич 
в частта му относно УПИ ХІV-2917, ХV-2919, ІХ-
2914, Х-2915, ХІ-2915, 2916 и ХІІ-2917 в кв. 541 на 
ж.к. Русия 1, гр. Добрич, изработен по заявление 
на заинтересувания Атанас Панайотов Минчев, 
както и правото на заинтересуваните страни, за 
които актът се явява благоприятен, да се кон-
ституират като ответници по адм.д. № 202/2011 
по описа на Административния съд – Добрич, 
чрез подаване на заявление в изискуемата форма 
съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от 
деня на обнародването в „Държавен вестник“. По 
оспорването е образувано адм. дело № 202/2011 
по описа на Aдминистративния съд – Добрич, 
насрочено за 20.06.2011 г. в 10 ч. 
7334

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е 
постъпила жалба от Софка Груева Христова от 
София, ул. Бигла 25, вх. А, ет. 3, ап. 9, по реда на 
чл. 215 ЗУТ против Заповед № 293 от 13.04.2011 г. 
на кмета на Община Пещера, с която е одобрен 
проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за промяна предназ-
начението на имот № 010055, масив 10 в м. Долна 
Бялча по КВС землище на гр. Пещера, с който 
се отрежда УПИ ХVІ-55 за животновъдна фер-
ма (свинеферма) и устройствени показатели за 
застрояване съгласно проекта, съответстващи на 
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи 
за устройство на отделните видове територии 
и устройствени зони. По жалбата е образувано 
адм. д. № 330/2011 по описа на Административ-
ния съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица 
имат право да се конституират като ответници 
в едномесечен срок от обнародването на това 
обявление в „Държавен вестник“ чрез подаване на 
заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
7238

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е по-
стъпила жалба от Цветана Маринова Балтова 
от гр. Стрелча, бул. Руски 21, по реда на чл. 215 
ЗУТ против Заповед № 217 от 28.04.2011 г. на 
кмета на Община Стрелча, с която се отменят 
Заповед № 679 от 21.10.2009 г. и Заповед № 166 
от 8.04.2011 г. на кмета на Община Стрелча със 
следните мотиви: 1. констатирани грешки в ка-
дастралния план на гр. Стрелча след представени 
геодезически заснемания от собствениците на 
ПИ № 899 – Цветана Маринова Балтова, и на 
ПИ № 900 – Стайко Филипов Грозев, в кв. 76 
по плана на гр. Стрелча; 2. допуснат пропуск по 
провеждане на процедурата по обявяването на 
Заповед № 166 от 8.04.2011 г. на кмета на Община 
Стрелча за одобряване нова дворищна регулация 
на УПИ ХVІІІ-899 с УПИ ХVІІІ-900 в кв. 76 по 
плана на гр. Стрелча. По жалбата е образувано 
адм.д. № 381/2011 по описа на Административния 
съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат 
право да се конституират като ответници в ед-
номесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ на това обявление чрез подаване на 
заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
7239
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Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е 
постъпила жалба от Теопинка Сотирова Янева 
от Пазарджик, ул. Граф Игнатиев 23, по реда на 
чл. 215 ЗУТ против Решение № 52 от 31.03.2011 г. 
на Общинския съвет – гр. Пазарджик, с която 
е одоб рен ПУП – план за улична регулация за 
улица с о.т. 923в-923б-923-941-20-21-22-23-25-26-27 
(улицата между десния бряг на р. Марица и ин-
дустриалната зона в участъка между ул. Царица 
Йоанна и кв. 7 – индустриална зона) по плана 
на Пазарджик. По жалбата е образувано адм.д. 
№ 391/2011 по описа на Административния 
съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат 
право да се конституират като ответници в едно-
месечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ на това съобщение чрез подаване на 
заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
7240

Административният съд – Пловдив, на основа-
ние чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано 
адм.д. № 507 по описа на съда за 2011 г. по жалба 
на Костадин Славов Славов и Слави Костадинов 
Славов от Пловдив, ул. 8 март 2а, против Реше-
ние № 469, взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г. 
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е 
одобрен ПУП – ПУР – план за регулация и за-
строяване и схеми: водоснабдяване, канализация, 
електрификация, газоснабдяване телефонизация, 
радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна 
план-схема на техническата инфраструктура, вер-
тикално планиране, транспортни комуникации, 
санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и 
отдих, и правилата и нормативите за прилагане 
на кв. Смирненски IV, Пловдив, в границите: на 
север – р. Първенецка, регулационна граница на 
парк „Отдих и култура“ – Пловдив, и регулаци-
онния план на спортен комплекс „Отдих и кул-
тура“ – Пловдив, до ул. Парк „Отдих и култура“, 
на изток – северната граница на ул. Парк „Отдих 
и култура“, ПИ 106, 113 и 114 по кадастралния 
план на кв. Смирненски III, Пловдив, северната 
граница на Пещерско шосе, западната регулаци-
онна граница на ж.к. Христо Смирненски, ПИ 
72 до жп линия Пловдив – София, на юг – жп 
линия Пловдив – София, на запад – източната 
регулационна граница на кв. Прослав, УПИ 
1-5 – комплексно жилищно застрояване, южните 
граници на ПИ 398 и 397 по кадастралния план 
на кв. Христо Смирненски III, продължението на 
ул. Елин Пелин до Пещерско шосе, ПИ 038009, 
038040, 038039, 038038, 433, 432, 037005, 037050, 
037051, 037052, 037034, 037033, 037031, 037022 по 
КВС на землище Пловдив – запад, по червените 
и сините линии, надписи със син и червен цвят и 
корекции със зелен и кафяв цвят за част регулация, 
червени задължителни и ограничителни линии 
и матрици със син цвят и корекции със зелен и 
виолетов цвят за част застрояване и корекции 
със зелен цвят на правилата и нормативите. В 
едномесечен срок от деня на обнародване на 
съобщението заинтересованите лица могат да 
бъдат конституирани като ответници в съдеб-
ното производство чрез подаване на заявление 
до Административния съд – Пловдив, по адм.д. 
№ 507/2011, което следва да съдържа: 1. трите 
имена и адреса, телефон, факс и електронен ад-
рес, ако има такъв – за българските граждани; 

2. трите имена и личния номер за чужденец и 
адреса, заявен в съответната администрация, 
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 
3. фирмата на търговеца или наименованието на 
юридическото лице, изписани и на български език, 
седалището и последния посочен в съответния 
регистър адрес на управление и електронния му 
адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се ос-
порва, и органа, който го е издал; 6. изявление, 
че заинтересуваното лице желае да бъде кон-
ституирано в производството като ответник; 7. 
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат 
писмени доказателства, удостоверяващи качест-
вото на заинтересувано лице на заявителя. Със 
заявлението е недопустимо да се правят искания 
за отмяна на индивидуалния административен акт, 
както и за присъединяване към подадени жалби 
в законоустановения срок. Делото е насрочено в 
открито заседание за 19.09.2011 г. от 9 ч. 
7249

Административният съд – Пловдив, по адм. д. 
№ 753 по описа на съда за 2011 г. на основание 
чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспор-
ване от Мариола Димитрова Жилова и Софийка 
Димитрова Илиева от Пловдив, Величка Кръстева 
Костова от гр. Съединение, Таня Славчева Ми-
тева от Пловдив, Стефка Славчева Мрънкова и 
Костадина Василева Скорчева от гр. Съединение, 
Никола Варадинов Шопов, Славка Варадинова 
Диянова, Стояна Варадинова Камбурова, Атанас 
Рангелов Малинов и Стоянка Рангелова Йонко-
ва от с. Радиново, област Пловдив, на Заповед 
№ РД-09-993 от 21.12.2010 г. на кмета на Община 
„Марица“ за одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ 
№ 18.59, като се образува УПИ 18.59 – търговско-
логистичен център, разширение на полски път, 
съгласно червен и син цвят, надписи в син цвят за 
регулацията и котировки в черен цвят за застро-
яването и матрицата в син цвят с устройствени 
показатели за зона Пп: Н <20; плътност <80%; 
Кинт <2,0; озеленяване > 20%; свободно застро-
яване по КК на с. Радиново, област Пловдив. В 
едномесечен срок от деня на обнародването на 
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица могат да бъдат конституирани като 
ответници в съдебното производство чрез подаване 
на заявление до АС – Пловдив, по номера на адм.
дело, което следва да съдържа: 1. трите имена и 
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има 
такъв – за българските граждани; 2. трите имена 
и личния номер за чужденец и адреса, заявен 
в съответната администрация, телефон, факс и 
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на 
търговеца или наименованието на юридическото 
лице, изписани и на български език, седалището 
и последния посочен в съответния регистър адрес 
на управление и електронния му адрес; 4. номер 
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа, 
който го е издал; 6. изявление, че заинтересува-
ното лице желае да бъде конституирано в произ-
водството като ответник; 7. подпис на заявителя. 
Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени 
доказателства, удостоверяващи качеството на за-
интересувано лице на заявителя. Със заявлението 
по ал. 4 е недопустимо да се правят искания за 
отмяна на индивидуалния административен акт, 
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както и за присъединяване към подадени жалби 
в законоустановения срок. Делото е насрочено 
за 20.09.2011 г. в 13,30 ч. 
7250

Административният съд – Софияград, уве-
домява всички заинтересовани лица по чл. 218, 
ал. 2 ЗУТ, че адм.д. № 1297 по описа на АССГ 
за 2011 г., насрочено за 20.07.2011 г. в 11 ч., е 
образувано срещу Решение № 468 от 22.07.2010 г. 
по протокол № 70 от 22.07.2010 г. на СОС, която 
жалба е в частта относно имот ПИ № 2670, кв. 211 
(стар номер) – кв. 130 за настоящия ПЗР. Съдът 
съобщава, че всички заинтересовани лица могат в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ да вземат участие по делото.
7335

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е по-
стъпила жалба от „Нармаг“ – АД, Стара Загора, 
против Заповед № РД-25-618 от 6.04.2011 г. на кмета 
на Община Стара Загора, с която е одобрено из-
менение на плана за регулация на кв. 1 по плана 
на гр. Стара Загора. По оспорването е образувано 
адм.д. № 231/2011 по описа на Административ-
ния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица 
могат да подадат заявление за конституирането 
им като ответници в производството по адм. 
дело № 231/2011 в едномесечен срок от деня на 
обнародване на съобщението в „Държавен вест-
ник“. Заявлението следва да е със съдържание, 
отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 4 ЗУТ. 
Към заявлението следва да се приложат писмени 
доказателства, удостоверяващи качеството на за-
интересовано лице на заявителя. Със заявлението 
е недопустимо да се правят искания за отмяна на 
индивидуалния административен акт, както и за 
присъединяване към подадената жалба.
7241

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че по жал-
ба срещу Заповед № РД-25-3373 от 10.12.2010 г. на 
зам.-кмета на Община Стара Загора за одобряване 
на РУП за УПИ VІІІ-5484, УПИ ІХ-5485 и УПИ 
Х-5486, кв. Македонски по плана на гр. Стара 
Загора, е образувано адм. д. № 159 по описа за 
2011 г. Заинтересованите лица, за които актът 
е благоприятен, имат право да се конституират 
като ответници в едномесечен срок от деня на 
обнародване на съобщението в „Държавен вест-
ник“ чрез подаване на заявление до съда със 
съдържание по чл. 218, ал. 4 ЗУТ и прилагане 
на писмени доказателства, удостоверяващи ка-
чеството на заинтересувано лице на заявителя.
7242

Софийският районен съд, 72 състав, призовава 
Омран Тахер Омран Бен Шабан с последен адрес 
София, кв. Изгрев, ул. Елена 19, бл. 309, вх. 1, 
ет. 8, ап. 32, сега с неизвестен адрес, да се яви 
в съда на 12.10.2011 г. в 13,30 ч. като ответник 
по гр. д. № 1830/2007, заведено от „ДЗИ – Общо 
застраховане“ – ЕАД, по иск с правно основание 
чл. 81 ЗЗ (отм.). Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7248

Хасковският районен съд уведомява Ердал 
Тюркер, роден на 01.02.1952 г. – турски гражданин, 
с последен адрес Хасково, ж.к. Орфей 42 – 46, вх. В, 

ет. 2, ап. 24, сега с неизвестен адрес, да се яви в 
съда в двуседмичен срок от обнародването на съ-
общението в „Държавен вестник“за получаване на 
съобщението с приложените книжа като ответник 
по гр. д. № 288/2011, заведено от Зийнеб Исмаил 
Тюркер от Хасково, с правно основание чл. 133, 
ал. 1, пр. ІІ и сл. във връзка с чл. 132 СК. Ако 
не се яви, за да получи съобщението с книжата в 
указания срок, те ще се приложат към делото и 
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
7247

Старозагорският окръжен съд, гр. отделение, 
IV състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД 
обявява, че е образувано гр.д. № 1043/2011 по 
мотивирано искане на КУИППД София срещу 
Юсуф Асан Уста и Мима Михайлова Устова, 
и двамата с постоянен адрес Стара Загора, ул. 
Спартак 10, и същото е насрочено за първо от-
крито съдебно заседание на 29.09.2011 г. от 14 ч. 
Цена на иска 100 956,68 лв.

Предмет на искането е отнемане в полза на 
държавата на имущество, както следва:

– Сумата 5800 лв., представляваща пазарната 
стойност към датата на отчуждаване на лек авто-
мобил „Фолксваген Голф“, дата на първа регис-
трация 25.08.1998 г., държ. рег. № СТ 6360, рама 
№ УУУ222П2ХВ041810, двигател № АШУ077208, 
отчужден с договор за покупко-продажба от 
9.10.2008 г.

– Сумата 3100 лв., представляваща пазарна-
та стойност към датата на отчуждаване на лек 
автомобил „Опел Кадет“, държ. рег. № СТ 8332 
СС, регистриран на 27.11.1987 г., рама № УОЬО-
ООО3412548600, двигател № 13 N619854370, отчуж-
ден с договор за покупко-продажба от 8.01.2001 г.

– Сумата 6400 лв., представляваща пазарната 
стойност към датата на отчуждаване на лек авто-
мобил „БМВ 318“, държ. рег. № СТ 2414 СН, рама 
№ УВАСС51030Е804114, двигател № 174Т120358107, 
отчужден с договор за покупко-продажба от 
17.10.2005 г.

– Сумата 13 100 лв., представляваща пазар-
ната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил „Мерцедес Вито 110 ЦДИ“, държ. 
рег. № СТ 6467 НН, рама № У8А63 819413204024, 
двигател без номер, отчужден с договор за по-
купко-продажба от 17.10.2005 г. 

– Сумата 4500 лв., представляваща пазар-
ната стойност към датата на отчуждаване на 
лек автомобил „Опел Тигра“, държ. рег. № СТ 
0286 АВ, рама № ЖШООО75У4076761, двигател 
№ Х14ХЕ20742618, отчужден с договор за покуп-
ко-продажба от 19.07.2007 г.

– Сумата 12 900 лв., представляваща пазарна-
та стойност към датата на отчуждаване на лек 
автомобил „Мерцедес Е 300 Д“, държ. рег. № СТ 
4383 СА, рама № УОВ2100201А158725, двигател 
№ 60691200006076, отчужден с договор за покуп-
ко-продажба от 20.12.2005 г.

– Сумата 5200 лв., представляваща пазарната 
стойност към датата на отчуждаване на лек ав-
томобил „Крайслер Вояджер 2.5 Д“, държ. рег. 
№ СТ 8602 СМ, рама № 1С4ОУШМОТШ04005, 
двигател № УМ36В21925, отчужден с договор за 
покупко-продажба от 21.01.2008 г.
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– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел 
„Голф“, дата на първа регистрация 30.10.1995 г., държ. 
рег. № СТ 0813 АВ, рама № У\\^222Ш2ТВ021779, 
двигател № 12591208. Пазарна стойност към на-
стоящия момент – 2200 лв.

– Лек автомобил марка „Мерцедес“ модел „Ц 
220“, дата на първа регистрация 01.07.1997 г., държ. 
рег. № СТ 3186 АМ, рама № ДУБВ2021211А516362, 
двигател № 60491010109980. Пазарна стойност към 
настоящия момент – 4700 лв.

– Лек автомобил марка „БМВ“, модел 316 
И, държ. рег. № СТ 5918 СХ, рама № ВА-
СА71060РЬ65892, двигател № 164Е210337995. Па-
зарна стойност към настоящия момент – 2300 лв.

– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Типо“, 
държ. рег. № СТ 8603 СМ, рама № 2РА16000004778682, 
двигател № 835С10008794403. Пазарна стойност 
към настоящия момент – 1900 лв. 

– Сумата 38 856,68 лв. (291.4 МРЗ), представля-
ваща парични преводи между Юсуф Уста и Мима 
Устова от чужбина по системата „\\^Е8ТЕЮч[ 
ТЖКЖ“ на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, 
и „Кеш Експрес Сървиз“ – ЕООД.

Съдът указва на заинтересованите лица, че 
могат да предявят своите претенции върху по-
соченото имущество – предмет на искането, с 
оглед възможностите по чл. 29 ЗОПДИППД в 
срок до 28.09.2011 г.
7251

Софийският градски съд, І гражданско от-
деление, 16 състав, на основание чл. 28, ал. 2 
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр.д. 
№ 4266/2010 въз основа на постъпило мотивирано 
искане от Комисията за установяване на иму-
щество, придобито от престъпна дейност срещу 
Николай Недялков Широков с постоянен адрес 
София, ул. 6 септември 41, ет. 2, ап. 3, и същото 
е насрочено за първо открито съдебно заседание 
на 5.03.2012 г. в 13,30 ч.

Определя двумесечен срок от датата на 
обнародване в „Държавен вестник“ на заинте-
ресованите лица да предявят претенции върху 
имуществото, притежавано от Николай Недялков 
Широков, както следва:

 – 1/2 идеална част от УПИ № VІІ-844 от 
кв. 21 по плана на София, м. Манастирски ли-
вади – запад, район „Витоша“, целият с площ 
262,86 кв. м, заедно с 1/2 ид.ч. от построената в 
него къща-близнак № 17 със застроена площ 43,09 
кв. м, заедно с 1,062 % идеална част от общите 
части на сградата;

 – лек автомобил марка „Субару“, модел „Им-
преза“, цвят сив металик, с ДК № СА 3428 АВ, 
двигател № 820296, рама № JFIGF6АL0ЕJ004010;

 – 25 дяла на обща стойност 25 лв. от капи-
тала на „Еуростон интернешънъл“ – ООД, ЕФН 
2195136369, рег. по ф.д. 13636/1995 на СГС, със 
седалище София, ж.к. Люлин 4, бл. 407, вх. 2, 
ет. 3, ап. 65;

 – 10 дяла на обща стойност 5 лв. от капитала 
на „Ийст-уест трейдинг“ – ООД, ЕФН 2195043409, 
регистрирано на 16.03.1995 г. по ф.д. 4340/1995 
на СГС, със седалище София, ул. 6 септември 
41, ап. 3;

 – внесени парични средства по разплащателна 
сметка в левове № 92210039261800 в „Уникредит 
Булбанк“ – АД („Ейч Ви Би Банк Биохим“ – АД), 
от Николай Широков през периода април 
2006 г. – юни 2007 г. в общ размер 2320 лв.;

 – внесени парични средства по срочен депо-
зит в щатски долари №100-495766-USD-3344-01 в 
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, от Николай 
Широков през периода май 2002 г. – ноември 
2003 г. в общ размер 1781,23 щатски долара с 
левова равностойност 3479,50 лв., ведно с начис-
лената лихва;

 – внесени парични средства по разплащателна 
сметка в британски паунди № 1549576613 в „Рай-
файзенбанк (България)“ – ЕАД, на 02.12.2008 г. от 
Николай Широков, в общ размер 943,11 британски 
паунда с левова равностойност 2685,31 лв., ведно 
с начислената лихва;

 – внесени парични средства по разпла-
щателна сметка в евро № 1449576604 (нов 
№ ВG11RZВВ91551449576604) в „Райфайзен-
банк (България)“ – ЕАД, през периода ноември 
2003 г. – март 2006 г. от Николай Широков в 
общ размер 3311,36 евро с левова равностойност 
6476,45 лв., ведно с начислената лихва;

 – захранване чрез трансфер на парични сред-
ства по разплащателна сметка в евро № 1449576604 
(нов № ВG11RZВВ91551449576604) в „Райфайзен-
банк (България)“ – ЕАД, на 17.09.2004 г. с титу-
ляр Николай Широков в общ размер 8300 евро 
с левова равностойност 16 233,39 лв.;

 – внесени парични средства по картова сметка 
(международна дебитна карта) в щатски долари 
№ 4149576614 (нов № ВG56RZВВ91554149576614) 
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, през пе-
риода септември – ноември 2004 г. от Николай 
Широков, в общ размер 655,62 щатски долара, с 
левова равностойност 1024,73 лв., ведно с начис-
лената лихва;

 – внесени парични средства по картова 
сметка (международна дебитна карта) в евро 
№ 4449576600 (нов № ВG81RZВВ91554449576600), 
през периода ноември 2004 г. – януари 2006 г. от 
Николай Широков в общ размер 5186,51 евро с 
левова равностойност 10 143,04 лв., ведно с на-
числената лихва;

 – захранване чрез трансфер на парични 
средства и друг вид трансакции по разпла-
щателна сметка в левове № 1049576615 (нов 
№ ВG23RZВВ91551049576615) в „Райфайзен-
банк (България)“ – ЕАД, през периода ноември 
2005 г. – юни 2006 г. с титуляр Николай Широков 
в размер на 2500 лв.;

 – захранване на разплащателна сметка с 
парични средства в левове № 1049576615 (нов 
№ ВG23RZВВ91551049576615), през периода де-
кември 2004 г. – юни 2007 г. с титуляр Николай 
Широков в общ размер 54  624,46 лв., ведно с 
начислената лихва;

 – внесени парични средства по разплащателна 
сметка в евро № 867282 в „Банка ДСК“ – АД, 
през периода ноември 2004 г. – юни 2007 г. от 
Николай Широков в общ размер 21 962,87 евро 
с левова равностойност 42  955,64 лв., ведно с 
начислената лихва;

 – сумата 199 500 лв., представляваща пазар-
ната стойност на отчуждения недвижим имот 
с нотариален акт № 90, т. 1, рег. № 1334, дело 
№ 77/2006;

 – сумата 8800 лв., представляваща пазарната 
стойност на отчуждения лек автомобил марка 
„Хонда“, модел „Прелюд“, с ДК № С 6648 ХА.
7229
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2917 от 
14.XII.2007 г. по ф.д. № 1670/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество 
с ограничена отговорност „Топ Уинд“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Каварна, ул. 
Добротица 4, ет. 2, с предмет на дейност: покуп-
ка на стоки или други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид 
в страната и в чужбина, продажба на стоки от 
собствено производство в страната и в чужбина, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни и спедиционни сделки, превозни 
сделки в страната и в чужбина, складови сделки, 
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски или други услуги, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизингови сделки, проучване, про-
ектиране, изграждане, експлоатация и сервиз, 
наемане и покупка на съоръжения за производ-
ство на електрическа енергия от възобновяеми 
енергийни източници, производство и продажба на 
електрическа енергия от възобновяеми енергийни 
източници след получаване на лиценз, всякакви 
други дейности и сделки, за които няма законо-
ва забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на дружеството „Уинд Енерджи 
Каварна“ – ООД. Дружеството се управлява и 
представлява от управителя Кирил Борисов Анзов.
12810

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2983 от 
18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1720/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Барсала“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. 
Дружба, бл. 3, ет. 12, ап. 47, и с предмет на дейност: 
вътрешна и външна търговия, каталожна търговия, 
бартерни сделки, създаване и експлоатация на 
вериги от магазини и заведения, предприемаческа 
и консултантска дейност и услуги, вътрешен и 
международен туризъм и всякакви съпътстващи 
ги бизнес дейности, маркетинг, инженеринг, изда-
телство и реклама, консигнация, комисионерство, 
оказион, хотелиерство и ресторантьорство, експе-
риментиране и внедряване на нови технологии, 
защитни средства и физически фактори на работна 
и битова среда, производство на видео- и аудио-
записи, снимки, фото- и видеозаснемане, охрана 
на обекти и физически лица, детективско бюро, 
транспортна (в страната и в чужбина), таксиме-
трова, спедиторска, складова, строително-мон-
тажна, пласментна и лизингова дейност, покупка, 
строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, контрол и ремонт на ел. съоръжения и 
ел. инсталации. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик Тихомир Стефанов Тончев, който 
го управлява и представлява.
12874

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2874 от 
11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1638/2007 вписа в регистъ-
ра за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Авангард – А“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Добрич, ул. 
Кирил и Методий 51, вх. А, ет. 1, ап. 1, и с предмет 
на дейност: покупка на стоки или други вещи с 

цел препродажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, търговия с промишлени стоки и 
селскостопанска продукция, с алкохол и цигари 
(след лиценз), с автомобили и резервни части за 
тях, строителна дейност и сделки с недвижими 
имоти, търговска дейност със специализирана 
литература, търговско представителство и посред-
ничество на местни и чуждестранни физически 
или юридически лица в страната и в чужбина, 
вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна, 
мениджърска, импресарска дейност, разработка 
и реализация на конкретни проекти в областта 
на производството, търговията, образованието, 
туризма, селското стопанство, информационни, 
копирни, счетоводно-икономически услуги, пре-
доставяне на компютърни и интернет услуги, 
транспортна и спедиторска дейност в страната и 
в чужбина, складова и дистрибуторска дейност, 
хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и 
международен туризъм, екскурзоводни услуги, 
туроператорска дейност, лизинг, реекспорт, бар-
тер, както и всякаква друга дейност, незабранена 
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик на дружеството Андриана Стоянова 
Андреева, която го управлява и представлява.
12875

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2912 
от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1665/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорност „Мо-
торс – Макс“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление с. Стефаново, ул. Втора 60, и с пред-
мет на дейност: комплексни автосервизни услуги, 
търговия на едро и дребно с леки автомобили, 
трактори и резервни части, транспортна и пос-
редническа дейност, производство на стоки с цел 
продажба, друга стопанска дейност, незабранена 
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със 
собственик Михаил Костадинов Димов, който го 
управлява и представлява.
12876

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2944 от 
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1684/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Ти България“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление с. Гурково, 
ул. Рила 13, и с предмет на дейност: покупка на 
стоки или други вещи с цел препродажба в първо-
начален, преработен или обработен вид, продажба 
на стоки от собствено производство, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови, лицензионни 
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална 
собственост, хотелиерски, туристически, реклам-
ни, информационни, програмни, импресарски или 
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане 
на недвижими имоти с цел продажба, разкриване 
на заведения за обществено хранене и търговия, 
производство, изкупуване, преработка и реализа-
ция на селскостопанска продукция от растителен 
и животински произход, производство и услуги в 
областта на хранително-вкусовата промишленост 
и общественото хранене, оказионна и антикварна 
търговия, както и всякаква друга незабранена със 
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закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик Одри Силвия Дженкинс, която 
го управлява и представлява.
12877

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2909 от 
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1662/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Недива“ – ЕООД, със 
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. 
Доб ротица, бл. 25, вх. Г, ет. 1, ап. 2, и с предмет на 
дейност: строителна дейност, търговия със стоки 
с цел препродажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, производство на стоки с цел 
продажба, хотелиерска, ресторантьорска, реклам-
на, туристическа, програмна, информационна и 
импресарска дейност, търговско представителство 
и посредничество, посредничество при покупко-
продажба на недвижими имоти, външна и въ-
трешна търговия, както и всякаква друга дейност, 
незабранена със закон. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик Невяна Димитрова Стой-
чева, която го управлява и представлява.
12878

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2898 от 
13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1651/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Уинд Уест“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Каварна, ул. 
Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност: покуп-
ка на стоки или други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид 
в страната и в чужбина, продажба на стоки от 
собствено производство в страната и в чужбина, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни и спедиционни сделки, превозни 
сделки в страната и в чужбина, складови и 
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с 
интелектуална собственост, хотелиерски, турис-
тически, рекламни, информационни, програмни, 
импресарски или други услуги, покупка, строеж 
или обзавеждане на недвижими имоти с цел 
продажба, лизингови сделки, проучване, проекти-
ране, експлоатация и сервиз, наемане и покупка 
на съоръжения за производство на електрическа 
енергия от възобновяеми енергийни източници, 
производство и продажба на електрическа енер-
гия от възобновяеми енергийни източници (след 
получаване на лиценз), всякакви други сделки, за 
които няма законова забрана. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със собственик „Уинд Енерджи 
Каварна“ – ООД, и се управлява и представлява 
от Кирил Борисов Анзов.
12879

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2971 от 
17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1711/2007 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „ЛМ“ – ЕООД, със се-
далище и адрес на управление Добрич, ул. Дунав 
22, вх. Д, ап. 19, и с предмет на дейност: покупка 
на стоки или други вещи с цел препродажба в 
първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско 
представителство и посредничество, комисионни, 
спедиционни, превозни, складови, лицензионни 
сделки, строително-ремонтни и туристически 

услуги, туроператорска дейност (след получаване 
на лиценз), трудова борса, хотелиерски, ресто-
рантьорски и рекламни услуги в страната и в 
чужбина, компютърна техника и консумативи и 
всякаква друга търговска дейност, незабранена 
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик Само Мезе, който го управлява 
и представлява.
12880

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3016 
от 20.XII.2007 г. по ф.д. № 1728/2007 вписа в 
регистъра за търговски дружества еднолично 
дружество с ограничена отговорност „Херку-
лес – 747“ – ЕООД, със седалище и адрес на 
управление Добрич, ж.к. Добротица, бл. 17, ет. 1, 
ап. 1, с предмет на дейност: производство на 
електрическа енергия от фотоволтаична система, 
автотранспортни услуги с автокран в страната и в 
чужбина, търговия с газ пропан-бутан за двигатели 
с вътрешно горене и за домакинства, търговия 
с петролни продукти, авточасти и аксесоари за 
автомобили, производство, преработка и замразя-
ване на плодове и зеленчуци, търговия и експорт 
с тях, отглеждане на животни, производство, пре-
работка и съхранение на животинска продукция, 
производство на зърнено-фуражна продукция, 
съхранение на зърно в зърнобаза и производство 
на смески във фуражен цех, вътрешно- и външно-
търговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, 
специфични и външнотърговски операции, покуп-
ка на стоки или други вещи с цел препродажба 
в първоначален, преработен или обработен вид, 
продажба на стоки от собствено производство, 
търговско представителство и посредничество, 
комисионни, спедиционни и превозни сделки, 
складови сделки, лицензионни сделки, стоков 
контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, 
информационни, програмни и импресарски 
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на 
недвижими имоти с цел препродажба, лизинг, 
строителна дейност, всякакви други дейности и 
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с 
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството 
Благой Димитров Благоев, който го управлява 
и представлява.
12803

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2945 
от 17.XII.2007 г. по ф.д. № 1685/2007 вписа в ре-
гистъра за търговски дружества еднолично друже-
ство с ограничена отговорност „Дафо“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Каварна, 
ул. Добротица 34, с предмет на дейност: търго-
вия – внос, износ, бартер, реекспорт, покупка на 
хранителни и промишлени стоки или други вещи 
с цел продажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, разкриване на търговски обекти, 
оказионна и комисионна търговия, търговско 
представителство и посредничество, производство, 
изкупуване, преработка и реализация на всички 
видове селскостопанска и животинска продукция, 
туризъм и свързаните с него дейности – хотелиер-
ство, ресторантьорство, информационна, реклам-
на и маркетингова дейност, фотографски услуги, 
копирни услуги, видеоуслуги, разпространение и 
продажба на аудиозаписи, консултантска дейност, 
превозни сделки, транспортна и таксиметрова 
дейност, всички други дейности, незабранени 
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11. – Управителният съвет на Българската 
федерация по подводни спортове – София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква избраните делегати 
от редовните клубове – колективни членове, на 
общо отчетно-изборно събрание на 26.07.2011 г. 
в 14 ч. в София, бул. Цариградско шосе, 7 км, 
заседателната зала на „БББ груп“ – АД, за взе-
мане на решения по следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността и годишен финансов отчет на УС 
за 2010 г.; 2. освобождаване на настоящите чле-
нове на управителния и на контролния съвет и 
избиране на нови членове. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден, на същото място в 15 ч. 
при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите.
6395

6. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Асоциация на българските 
училища в чужбина“, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете 
на сдружението на 30.07.2011 г. в 10 ч. в София, 
новата конферентна зала (северно крило, ет. 2) 
на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Осво-
бодител 15, при следния дневен ред: 1. отчет на 
председателя за извършената дейност; 2. финансов 
отчет; 3. организационно състояние на членския 
състав; 4. избор на нови членове на управителния 
съвет; 5. разни. Поканват се всички членове на 
асоциацията да присъстват лично или чрез упъл-
номощени лица. Материалите за провеждане на 
общото събрание са на разположение на членовете 
в офиса на асоциацията – София, ул. Акад. Г. 
Бончев, бл. 3, стая 307, от датата на обнародване 
на тази покана в „Държавен вестник“.
7092

30. – Управителният съвет на Асоциацията 
за висши изследвания, иновации и предприема
чество, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на сдружението на 30.07.2011 г. в 
12 ч. на адреса на управление на сдружението в 
София, ул. Галичица, 33-та, в сградата на Инсти-
тута по физика и техника на полупроводниците, 
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за 
дейността на асоциацията за 2010 г.; 2. приемане 
на годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 3. 
вземане на решение за прекратяване на асоци-
ацията и обявяването є в ликвидация; 4. избор 
на ликвидатор и определяне срок за ликвидация 
на асоциацията; заличаване на асоциацията. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага с един час и ще се проведе 
на същото място в 13 ч. независимо от броя на 
присъстващите.
6410

40. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Обединени българи за устойчив 
свят“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на членовете на сдружението на 
30.VІІ.2011 г. в 17 ч. в София, бул. Хр. Ботев 86, 
при следния дневен ред: 1. отчет на председателя 
за извършената дейност; 2. финансов отчет; 3. 
утвърждаване на нови членове. Поканват се всич-
ки членове на сдружението да присъстват лично 
или чрез упълномощени лица. Материалите за 
провеждане на общото събрание са на разполо-

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

30. – Управителният съвет на „Ротари 
клуб – София“, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и 
решение по протокол № 5 от 18.05.2011 г. свиква 
общо събрание на сдружението на 25.07.2011 г. 
в 12,30 ч. в малката зала на ресторанта на 
първия етаж на хотел „Рила“, София, при след-
ния дневен ред: 1. изменение на устава на 
сдружението; 2. приемане на отчета на упра-
вителния съвет за 01.07.2009 г. – 01.07.2010 г. и 
01.07.2010 г. – 01.07.2011 г.; 3. освобождаване от 
отговорност на управителния съвет; 4. избор на 
президент на сдружението; 5. избор на следващ 
(елект) президент на сдружението; 6. избор на 
управителен съвет на сдружението; 7. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага с един час по-късно на съ-
щото място и при същия дневен ред и може да 
се проведе, колкото и членове да се явят.
6175

от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на дружеството Данчо Маринов 
Маринов, който го управлява и представлява.
12804

Добричкият окръжен съд на основание 
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 
№ 2915 от 14.XII.2007 г. по ф.д. № 1668/2007 
вписа в регистъра за търговски дружества ед-
нолично дружество с ограничена отговорност 
„Стил – строй – 70“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление Каварна, ул. Добротица 8, с 
предмет на дейност: строителство и строително-
монтажна дейност, производство и търговия със 
строителни изделия, транспортна дейност, про-
ектиране, търговия със стоки на едро и дребно, 
внос, износ, хотелиерство и ресторантьорство, 
посредническа дейност. Дружеството е с капитал 
5000 лв., със собственик Радослав Йовчев Геор-
гиев, който го управлява и представлява.
12805

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 20 от 
7.I.2008 г. по ф.д. № 19/2008 вписа в регистъра 
за търговски дружества еднолично дружество с 
ограничена отговорност „Димов – МД“ – ЕООД, 
със седалище и адрес на управление Генерал 
Тошево, ул. Васил Алексиев 25, с предмет на 
дейност: транспортна дейност в страната и в чуж-
бина, производство, изкупуване и реализация на 
селскостопанска, растителна и животинска про-
дукция, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, 
програмна, информационна, импресарска дейност 
или предоставяне на други услуги, посредничество 
и консултантска дейност при сделки със селско-
стопанска продукция и селскостопански маши-
ни, лизинг, оказионна и комисионна търговия, 
разносна търговия, производство и покупка на 
стоки с цел продажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, производство на бетонови 
изделия и гасена вар, магазини за продажба на 
хранителни и промишлени стоки, маркетинг, ту-
ризъм, автосервиз, строително-монтажна дейност, 
видеообмен. Дружеството е с капитал 5000 лв., 
със собственик на дружеството Димо Михайлов 
Димов, който го управлява и представлява.
12806
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жение на членовете в офиса на ОБУС в София, 
кв. Малинова долина, ул. 183 № 11, от датата на 
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6387

14. – Управителният съвет на Българската 
танцова организация – София, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо 
събрание на членовете на 3.08.2011 г. в 11 ч. в 
офиса на БТО, София, бул. Христо Ботев 17, 
при следния дневен ред: 1. откриване на общото 
събрание (ОС); 2. избор на мандатна комисия; 
3. избор на председател и протоколчик; 4. избор 
на комисия по проекта за решения на ОС; 5. до-
клад на мандатната комисия; 6. отчетен доклад 
на УС на БТО за дейността през 2010 г.; 7. про-
мяна и избор на председател и УС; 8. промяна 
на седалището на БТО; 9. промяна на устава и 
нормативните документи; 10. отчетен доклад на 
финансовата комисия за 2010 г.; 11. обсъждане 
и приемане на отчетите; 12. обсъждане и прие-
мане на проекторешения за бюджета за 2011 г.; 
13. обсъждане и приемане на проекторешения 
за Спортния календар за 2011/2012 г.; 14. обсъж-
дане и приемане на членския внос за 2012 г.; 15. 
други. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6396

8. – Управителният съвет на сдружение 
„Общество Път на мъдростта“, София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 3 и 4.08.2011 г. в 10 ч. в София, читалище 
„Райко Алексиев“, бул. Скобелев 58, стая № 5, 
при следния дневен ред: първи ден: 1. отчетни 
доклади на управителния съвет за дейността на 
сдружение „Общество Път на мъдростта“ за пе-
риода 2010/2011 г.; 2. отчет на организационния 
секретар – финансов отчет; 3. отчет за дейността 
на Дома на мъдростта; 4. доклад на председа-
теля на съвета по целостта и ценностите; 5. 
обсъждане отчетните доклади и освобождаване 
на ръководните органи от отговорност; втори 
ден: 6. избор на комисия по избора; 7. избор на 
членовете на органите на управление и контрол 
на сдружение „Общество Път на мъдростта“; чле-
нове на управителния съвет; членове на съвета 
на сдружението; членове на съвета по целостта 
и ценностите; 8. други.
6680

6. – Съветът на директорите на „Новоти
ка 95“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ 
свиква редовно общо събрание на акционерите 
на 5.08.2011 г. в 10 ч. в София, бул. Шипченски 
проход 63, при следния дневен ред: 1. доклад за 
дейността на дружеството през 2010 г.; проекто-
решение – ОС приема доклада за дейността на 
дружеството през 2010 г.; 2. приемане на годишния 
финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада 
на регистрирания одитор; проекторешение – ОС 
приема годишния финансов отчет на дружеството 
за 2010 г. и доклада на регистрирания одитор; 
3. освобождаване от отговорност на членовете 
на съвета на директорите за дейността им през 
2010 г.; проекторешение – ОС освобождава от от-
говорност членовете на съвета на директорите за 
дейността им през 2010 г.; 4. избор на регистриран 
одитор за 2011 г.; проекторешение – ОС избира 
предложения от съвета на директорите регистри-
ран одитор; 5. други. Писмените материали са 

на разположение на акционерите на посочения 
адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 
ТЗ общото събрание ще се проведе на 19.08.2011 г. 
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6787

3. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Клуб Смит и Уесън“ – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на 12.08.2011 г. в 18,30 ч. в София, бул. 
Ботевградско шосе 247, при следния дневен ред: 
1. освобождаване на членовете на управителния 
съвет; 2. избор на нови членове на управителния 
съвет; 3. промяна на адреса на сдружението; 4. 
приемане на решение за промяна на чл. 4.1 от 
устава в съответствие с взетото решение по т. 3 
от дневния ред. При липса на кворум на осно-
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се 
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
6779

25. – Управителният съвет на Българската 
асоциация по клинични проучвания (БАКП), 
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на сдружението на 2.09.2011 г. в 14 ч. 
в София, хотел „Силвър Хаус“, зала „Кристал“, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на БАКП за периода юни 2010 г. – юни 2011 г.; 
2. финансов отчет на БАКП за периода юни 
2010 г. – юни 2011 г.; 3. приемане на бюджета на 
БАКП за 2011 – 2012 г.; 4. планиране на дейността 
на БАКП за 2011 – 2012 г.; 5. промени в устава 
на БАКП; 6. избор на член на УС. Поканват 
се всички членове на сдружението да вземат 
участие в събранието. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще 
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове.
6223

25. – Управителният съвет на НТС по текстил, 
облекло и кожи, София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.09.2011 г. 
в 10,30 ч. в София, ул. Раковски 108, в сградата 
на ФНТС, ет. 1, зала 105А, при следния дневен 
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет 
на НТС по ТОК за периода от септември 2006 г. 
до септември 2011 г.; 2. доклад на мандатната 
комисия; 3. обсъждане и приемане на насоки 
за бъдещата работа на НТС по ТОК и план за 
работа за 2011 и 2012 г.; 4. приемане на бюджета 
на НТС по ТОК за 2011 и 2012 г. и определяне 
на членския внос; 5. избор на ръководни органи 
на НТС по ТОК.
6078

18. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ротари клуб – София Интернешъ
нъл“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на сдружението на 21.09.2011 г. 
в 10 ч. на адрес: София 1000, бул. Дондуков 5, 
хотел „Арте“, при следния дневен ред: 1. избор 
на нов управителен съвет; 2. освобождаване на 
членовете на досегашния управителен съвет.
6403

Благоевградският окръжен съд на основание 
чл. 26, ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ свиква извънредно 
общо събрание на сдружение с нестопанска цел 
„Териториална организация за научно-технически 
съюзи“ на 31.07.2011 г. в 11 ч. в Благоевград, Хо-
телски комплекс „Бор“, по искане на Владимир 
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Йорданов Велчев в качеството му на натоварен 
да представлява 2/3 от членовете на сдружението, 
при следния дневен ред: 1. промяна на устава 
на сдружението; 2. избор на нови управителни 
органи съобразно промените в устава.
7073

40. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Алианс на туризма в Югоизточен 
регион“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и 
чл. 25, ал. 1 от устава свиква общо събрание по 
искане на 1/3 от членовете на сдружението на 
25.07.2011 г. в 15 ч. в Бургас, ул. Морска 16, при 
следния дневен ред: 1. освобождаване членове на 
УС съгласно чл. 24, т. 3 от устава на сдружението; 
2. избиране на нови членове на УС на мястото на 
освободените съгласно чл. 24, т. 3 от устава на 
сдружението; 3. промяна на седалището и адреса 
на управление на сдружението в Бургас, ул. Мор-
ска 16, и промяна в устава – чл. 3; 4. промяна в 
устава на сдружението – чл. 25, ал. 3; 5. приемане 
на правилник за работата на УС на сдружението 
съгласно чл. 24, т. 2; 6. определяне на членски 
внос във връзка с чл. 9, т. 7, чл. 24, т. 7 от устава 
на сдружението; 7. промяна на наименование на 
сдружението и промяна на устава – чл. 1 и 2; 8. 
разни. Поканват се всички членове на АТЮР да 
вземат участие в общото събрание. При липса 
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събра-
нието ще се отложи с един час по-късно и ще 
се проведе същия ден в 16 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
явилите се членове. Материалите по дневния ред 
са предоставени за запознаване на членовете на 
сдружението на адрес: Бургас, ул. Морска 16.
6140

1. – Управителният съвет на Сдружение на 
гълъбовъдите и природолюбителите „Колю 
Фичето – 2006“, гр. Бяла, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.07.2011 г. в 
17 ч. в гр. Бяла, област Русе, ул. Хаджи Димитър 
11, при следния дневен ред: 1. приемане остав-
ката на председателя; 2. избор на председател; 
3. избор на органи на управление; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и 
чл. 23, ал. 3 от устава събранието ще се проведе 
същия ден в 18 ч. при същия дневен ред.
6220

3. – Управителният съвет на сдружение „Мла
дежка инициатива – Одесос“, Варна, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 01.03.2011 г. свиква 
извънредно общо събрание на сдружението на 
27.07.2011 г. в 10 ч. във Варна, ул. Арх. П. Мо-
милов 18, при следния дневен ред: 1. вземане на 
решение за промени в състава на управителния 
съвет на сдружението – освобождаване на чле-
нове на УС и избор на нови членове на управи-
телния съвет; проект за решение – ОС приема 
предложените промени в УС на сдружението, в 
това число:освобождаване на заместник-предсе-
дателя на УС на сдружението като член на УС 
на сдружението и избор на негово място на нов 
член на управителния съвет съгласно направе-
ните предложения; 2. разни. Поканват се всички 
членове на сдружението да присъстват на общото 
събрание. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
същия ден в 11 ч. при същия дневен ред.
6789

21. – Управителният съвет на сдружение 
„Агенция за икономическо развитие Варна“, 
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на членовете си на 29.07.2011 г. в 16 ч. в 
офиса на АИР – Варна, ул. Шипка 2, при следния 
дневен ред: 1. отчет за работата и финансовите 
резултати на АИР – Варна, през 2009 и 2010 г.; 2. 
план за работа и бюджет за 2011 г.; 3. промени в 
устава на сдружението; 4. промени в състава на 
УС; 5. други. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия 
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен 
ред независимо от броя на явилите се членове 
или представители. Материалите за събранието 
са на разположение на членовете в офиса на сдру-
жението във Варна, ул. Шипка 2, една седмица 
преди датата на събранието.
6741

20. – Управителният съвет на спортен клуб 
„ТаекуонДо Варна“, Варна, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.07.2011 г. 
в 10 ч. в актовата зала на Хуманитарната гим-
назия – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет 
на управителния съвет за 2010 г.; 2. насоки за 
дейността през 2012 г.; 3. избор на делегат; 4. 
разни. Поканват се всички членове на клуба да 
присъстват на събранието. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
6450

21. – Управителният съвет на Българската 
Антиталасемична организация (БАТО), Варна, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 21.05.2011 г. 
свиква общо събрание на своите членове и дари-
тели на 31.07.2011 г. в 10 ч. във Варна, Хотел „Бриз 
3“, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността 
на сдружението за 2010 г.; 2. финансов отчет на 
сдружението за 2010 г.; 3. приемане на бюджет 
на сдружението за 2011 – 2012 г.; 4. обсъждане и 
приемане на промени в устава на сдружението; 5. 
програма за развитие на сдружението; 6. гласуване 
и приемане на нови членове на сдружението; 7. 
избиране на нов управителен съвет; 8. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на 
същото място и при същия дневен ред.
6679

30. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел в частна полза „Регионет“ – Варна, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на 
сдружението свиква общо събрание на СНЦЧП 
„Регионет“ на 1.08.2011 г. в 11 ч. на адрес: Варна, 
ул. Ген. Гурко 84, ет. 1, при следния дневен ред: 1. 
промени в устава на СНЦЧП „Регионет“ – Вар-
на; проект за решение – ОС на СНЦЧП „Регио-
нет“ – Врана, приема предложените промени 
в устава на сдружението; 2. промяна в адреса 
на управление на СНЦЧП „Регионет“ – Варна; 
проект за решение – ОС на СНЦЧП „Регио-
нет“ – Варна, приема предложената промяна в 
адреса на управление на сдружението; 3. промяна 
в управлението и представителството на СНЦЧП 
„Регионет“ – Варна; проект за решение – ОС на 
СНЦЧП „Регионет“ – Варна, приема предложени-
те промени в управлението и представителството 
на сдружението; 4. промяна в членския състав 
на СНЦЧП „Регионет“ – Варна, утвърждаване на 
нови членове, напускане на членове, изключване 
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на членове; проект за решение – ОС на СНЦЧП 
„Регионет“ – Варна, приема предложените про-
мени в членския състав на сдружението чрез 
утвърждаване на нови членове, напускане на 
членове, изключване на членове; 5. разни. Пис-
мените материали по дневния ред на общото 
събрание са на разположение на членовете на 
сдружението от датата на обнародване на пока-
ната в „Държавен вестник“ всеки работен ден от 
9 до 17 ч. на адрес: Варна, ул. Ген. Гурко 84, ет. 1. 
Членовете на сдружението – юридически лица, се 
представляват в общото събрание от законните 
си представители или изрично упълномощено 
физическо лице. Последните следва да се легити-
мират с лична карта и писмено пълномощно. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и 
чл. 20 от устава на сдружението събранието ще 
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и 
при същия дневен ред и ще се счита за законно, 
колкото и членове да се явят.
6496 

2. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Грижа за теб“, Варна, свиква 
общо събрание на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ на 
09.08.2011 г. в 9 ч. във Варна, ул. Ружа, бл. 8, 
при следния дневен ред: 1. освобождаване на 
председателя на сдружението; 2. избиране на 
нов председател на сдружението; 3. промяна на 
устава на сдружението; 4. разни. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе на същото място и при същия 
дневен ред в 10 ч.
6742

18. – Управителният съвет на Стопанската 
камара – Велико Търново, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.09.2011 г. в 
17 ч. в Интерхотел „Велико Търново“, ул. Алек-
сандър Пенчев 2, зала „Трапезица“, при следния 
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността за перио-
да 2007 – 2010 г.; 2. финансов отчет за периода 
2007 – 2010 г.; 3. обсъждане промени на устава на 
сдружението; 4. избор на УС и контролен съвет 
на сдружението; 5. обсъждане и приемане на 
насоки за бъдеща дейност. При липса на кворум 
на основание чл. 17 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе в 18 ч. на същото 
място, дата и дневен ред независимо от броя на 
присъстващите.
7200

61. – Управителният съвет на ЛРС „Прохода“, 
гр. Гурково, област Стара Загора, на основание 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно 
събрание на 26.08.2011 г. в 19 ч. в пленарната зала 
на Народното читалище в Гурково при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението 
за периода 2008 – 2011 г.; 2. отчет на контролния 
съвет на сдружението за периода 2008 – 2011 г.; 3. 
отчет за финансовото състояние на сдружението 
за отчетния период и приемане на годишното 
приключване за 2010 г.; 4. избор на УС и КС на 
ЛРС „Прохода“. Поканват се всички делегати, 
избрани на събранията на ловните дружини. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе в 20 ч. на същото място 
при същия дневен ред.
7199

25. – Управителният съвет на сдружение 
„Агенция за регионално икономическо разви
тие и инвестиции“, Добрич, на основание чл. 26 

ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 
сдружението на 8.09.2011 г. в 16 ч. в залата на 
Търговско-промишлената палата – Добрич, ул. 
България 3, при следния дневен ред: 1. отчет на 
управителния съвет за дейността на АРИРИ през 
2010 г.; 2. финансов отчет за 2010 г.; 3. приемане 
на план за работа и бюджет; 4. промени в уста-
ва на сдружението; 5. избор на нов управителен 
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия 
ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен 
ред. Писмените материали по дневния ред са на 
разположение на членовете на сдружението в 
офиса на сдружението.
6076

20. – Съветът на настоятелите на сдружение 
Училищно настоятелство при ПГ „Стефан Кара
джа“, Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на настоятелството на 01.09.2011 г. 
в 17,30 ч. в сградата на ПГ „Стефан Караджа“ в 
Елхово, ул. Ангел Вълев 39, при следния дневен 
ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдру-
жението за изминалия мандат 2007 – 2011 г.; 2. 
избиране на членове на съвета на настоятелите за 
нов мандат 2011 – 2015 г.; 3. избиране на членове 
на контролния съвет за нов мандат 2011 – 2015 г.; 
4. приемане на изменения и допълнения на устава 
на сдружението; 5. други. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място 
и при същия дневен ред независимо от броя на 
явилите се членове.
6077

25. – Управителят на сдружение с нестопанска 
цел „Вива Пауталия“ – Кюстендил, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
25.07.2011 г. в 9,30 в Кюстендил, ул. Македония, 
бл. 24, вх. Б, ап. 24, при следния дневен ред: 1. 
промяна в реда и условията за свикване на общо 
събрание; 2. приемане на нов устав на сдруже-
нието. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7172

1. – Управителният съвет на сдружение Клуб 
по акробатичен рокендрол „Роксмайл“, Ловеч, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно 
общо събрание на 25.07.2011 г. в 9 ч. в сградата 
на Военния клуб – Ловеч, при следния дневен 
ред: 1. промяна в устава на сдружението, отна-
сяща се до определяне на дейността – от частна 
в обществена полза; 2. други.
7365

465. – Съветът на настоятелите на училищно 
настоятелство „Цанко Церковски“ при ПГАТ 
„Цанко Церковски“, Павликени, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
29.07.2011 г. в 17,30 ч. в конферентната зала на 
Парк-хотел „Бора“, гр. Павликени, при след-
ния дневен ред: 1. приемане и освобождаване 
членове на УН; 2. отчет на УС за дейността на 
настоятелството за 2010 г.; 3. избор на съвет на 
настоятелите. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия 
ден в 18,30 ч. в конферентната зала на Парк-хотел 
„Бора“, гр. Павликени, при същия дневен ред 
независимо от броя на явилите се членове.
6498
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25. – Съветът на директорите на „Ротари 
клуб“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на сдружението 
на 10.08.2011 г. в 18,30 ч. в Пазарджик, ресторант 
„Елегант“, ул. Асен Златаров 14, при следния 
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на 
съвета на директорите (борд); 2. избор на нов 
съвет на директорите (борд); 3. прием на нови 
членове; 4. промяна в седалището и адреса на 
управление; 5. промени в устава на сдружението; 
6. други. При липса на кворум събранието ще 
се проведе съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ същия ден, 
на същото място един час по-късно от 19,30 ч., 
при същия дневен ред. Материалите за общото 
събрание ще бъдат на разположение на членовете 
на сдружението за по-подробна информация всеки 
делничен ден от седмицата в часовете от 13,30 
до 17 ч. в седалището в Пазарджик, ул. Тодор 
Каблешков 4, ет. 3, ап. 20, или всяка сряда в 
ресторант „Елегант“ от 18,30 до 19,30 ч.
6411

12. – Управителният съвет на СНЦОД „Уче
ник“, Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и 
чл. 23 от устава на сдружението свиква общо 
събрание на 30.07.2011 г. в 10 ч. в Перник, ул. 
Пирин 12а, при следния дневен ред: 1. приемане 
отчета за дейността на СНЦОД „Ученик“ през 
2010 г.; проект за решение – ОС приема отчета 
за дейността на СНЦОД „Ученик“ през 2010 г.; 
2. приемане на годишния финансов отчет на 
СНЦОД „Ученик“ за 2010 г.; проект за реше-
ние – ОС приема годишния финансов отчет на 
СНЦОД „Ученик“ за 2010 г.; 3. освобождаване 
от отговорност членовете на управителния съ-
вет на СНЦОД „Ученик“ за дейността им през 
2010 г.; проект за решение – ОС освобождава от 
отговорност членовете на управителния съвет на 
СНЦОД „Ученик“ за дейността им през 2010 г.; 
4. извършване промяна в устава на сдружението: 
изменя се чл. 39, ал. 1 и 2 от устава: Членуването 
в управителния съвет е почетно, за което не се 
дължи възнаграждение; член 39, ал. 2 отпада; 
проект за решение – ОС изменя чл. 39, ал. 1 и 2 
от устава: Членуването в управителния съвет е 
почетно, за което не се дължи възнаграждение; 
член 39, ал. 2 отпада; 5. избор на нов управителен 
съвет; мандат; проект за решение – ОС избира УС 
в състав: Венеция Димитрова Кирилова, Цвете-
лина Красимирова Петрова, Анатоли Валентинов 
Дръндев; общото събрание определя 5-годишен 
мандат от 9.09.2011 г. до 9.09.2016 г. При липса 
на кворум на основание чл. 26 от устава и чл. 27 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се отложи с един 
час по-късно, на същото място и при същия дне-
вен ред и ще се проведе независимо от броя на 
явилите се членове. Членовете на сдружението 
могат да се запознаят с писмените материали 
по дневния ред на посочения адрес: Перник, ул. 
Пирин 12а, всеки работен ден от 9 до 17 ч.
6385 

10. – Управителният съвет на СНЦ „Съюз на 
гъбопроизводителите в България“ – Пловдив, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 25.07.2011 г. в 10 ч. (в с. Първенец) на адрес: 
Пловдив – Аграрен университет, бул. Менделеев 
12, в аудитория № 4, ет. 3 на Агрономическия 
факултет, при следния дневен ред: 1. промяна в 
седалището и адреса на управление на сдруже-

нието съгласно предложения на ОС; 2. приемане 
на нов устав на сдружението; 3. освобождаване 
на досегашните членове на управителния съвет 
от длъжност и от отговорност; 4. избор на нови 
членове на управителния съвет; 5. освобождаване 
на членове, подали молба до УС; 6. приемане на 
нови членове, подали молба до УС. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
6221 

5. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Клуб „Кръгла маса – Пловдив 
3“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
редовно годишно общо събрание на сдружението 
на 31.07.2011 г. в 19 ч. в Пловдив, ул. Христо Г. 
Данов 36, в залата на ресторант „Розенхоф“, при 
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет 
(УС) за дейността му през периода от избирането 
му до 31.07.2011 г.; проект за решение – общото 
събрание (ОС) приема отчета на УС за дейността 
му през периода от избирането му до 31.07.2011 г.; 
2. освобождаване от отговорност членовете на УС 
за дейността през мандата им; проект за реше-
ние – ОС освобождава от отговорност членовете 
на УС за дейността през мандата им; 3. освобож-
даване на председателя и членовете на УС от 
длъжност; проект за решение – ОС освобождава 
председателя и членовете на УС от длъжност; 
4. избор на нов председател и членове на УС; 
проект за решение – ОС избира предложените 
за нов председател и членове на УС; 5. приемане 
на основните насоки и програмата за дейността 
на масата до следващото годишно общо събра-
ние; проект за решение – ОС приема основните 
насоки и програмата за дейността на масата до 
следващото годишно общо събрание; 6. приема-
не бюджета на масата; проект за решение – ОС 
приема бюджета на масата; 7. приемане решение 
относно дължимостта и размера на членския внос; 
проект за решение – ОС приема предложеното 
решение относно дължимостта и размера на 
членския внос; 8. приемане на промени в устава 
на сдружението; проект за решение – ОС приема 
предложените промени в устава на сдружението; 
9. разни. Писмените материали, свързани с днев-
ния ред на редовното годишно общо събрание на 
сдружението, са на разположение на членовете в 
седалището и адреса на управление на сдруже-
нието. На основание чл. 18.5 и чл. 18.6 от устава 
на сдружението, за да е редовно заседанието на 
годишното общо събрание, на него трябва да 
присъстват 2/3 от действащите членове. Писме-
но упълномощаване на друг член е възможно, 
стига той да представлява само един член. Ако 
нужният кворум не може да бъде събран, на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага 
с един час и се провежда на същото място и 
при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове.
6690

28. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Център за развитие – „Тера“, 
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
редовно общо отчетно-изборно събрание на 
членовете на сдружението на 6.08.2011 г. в 10 ч. 
в сградата на ул. Иларион Макариополски 51, 
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Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на 
УС за периода 2006 – 2010 г.; 2. финансов отчет 
за периода 2006 – 2010 г.; 3. прием на нови чле-
нове; 4. избор на ръководни органи: председател, 
заместник-председател и секретар; 5. промени в 
устава; 6. разни. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
същия ден в 11 ч., на същото място и при същия 
дневен ред и ще се счита за редовно независимо 
от броя на явилите се членове.
6738

2. – Управителният съвет на Регионалната 
търговскопромишлена и земеделска кама
ра – Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 27.07.2011 г. в 10 ч. в 102 зала 
на ДНТ при дневен ред: 1. отчет за дейността на 
Регионалната търговско-промишлена и земеделска 
камара за периода 2006 – 2010 г.; 2. приемане на 
бюджет за 2011 – 2015 г.; 3. избор на управите-
лен съвет. При липса на кворум съгласно чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. на 
същото място, при същия дневен ред, независимо 
от броя на присъстващите членове.
7366

16. – Управителният съвет на СНЦИОПД 
„Мото спортен клуб Предел – гр. Разлог“, Разлог, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра-
ние на членовете на сдружението на 31.07.2011 г. 
в 10 ч. в Разлог, ул. Ал. Стамболийски 103, при 
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за 
дейността на управителния съвет на сдружението 
за 2010 г. и доклада за дейността на сдружението 
за 2010 г.; 2. приемане на промени в устава на 
сдружението. При липса на кворум на основание 
чл. 28, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч. на 
същото място и при същия дневен ред.
6712

12. – Управителният съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „Развитие – Ракитово“, гр. Ра
китово, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 04.08.2011 г. в 10 ч. в офиса на 
сдружението в гр. Ракитово, ул. Иван Клинчаров 
71, при следния дневен ред: 1. отчет за измина-
лата финансова 2010 г.; 2. отчет на управителния 
съвет; 3. избор на нов УС; 4. приемане на про-
мени в устава; 5. други. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден при същия дневен ред и на 
същото място в 11 ч.
7174

38. – Управителният съвет на Русенската сто
панска камара, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква 12-о редовно общо събрание на 04.08.2011 г. 
в 13 ч. в сградата на камарата, Русе, ул. Църковна 
независимост 35, при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността за периода 2006 – 2010 г.; 2. финан-
сов отчет и проект за бюджет за 2011 – 2015 г.; 
3. избор на управителен съвет. При липса на 
кворум съгласно чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе в 14 ч.
6788

14. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Мотоклуб „Траки – Сопот“, 
Сопот, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо 
събрание на сдружението на 7.08.2011 г. в 18 ч. на 
адрес Сопот, ул. Генерал Андреев 12, при следния 
дневен ред: 1. приемане на решение за развитие 
на дейността на сдружението в обществена полза; 

2. освобождаване на членовете на управителния 
съвет и избор на едноличен управителен орган 
на сдружението – управител; 3. изменение и 
допълнение в устава на сдружението относно 
дейността в обществена полза, управлението и 
реда и формата на свикване на общото събрание; 
4. приемане на правила за дейността и разход-
ване на имуществото на сдружението; 5. прие-
мане на нови членове на сдружението; 6. други. 
Писмените материали, свързани с дневния ред 
на събранието, са на разположение на членовете 
на сдружението всеки работен ден от 9 до 12 ч. 
на адрес Сопот, ул. Генерал Андреев 12. Нача-
лото на регистрацията на членовете, желаещи да 
участват, е в 17,30 ч. в деня на събранието. За 
участие в събранието членовете се легитимират 
с лична карта, а упълномощените лица – с лич-
на карта и изрично писмено пълномощно. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще се проведе на 7.08.2011 г. в 
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7173

61. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Кънчев Моторспорт Лайт“, 
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани 
всички членове на сдружението на 01.08.2011 г. в 
10 ч. на адреса на сдружението – Стара Загора, ул. 
Св. Патриарх Евтимий 155, вх. А, ет. 4, ап. 44, за 
провеждане на общо събрание при следния дневен 
ред: 1. освобождаване като член на управителния 
съвет на Иван Тонев Господинов; 2. избор като 
член на управителния съвет на Милена Иванова 
Тонева-Кънчева; 3. допълване на устава за реда 
на свикване на общо събрание; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието се отлага за 11 ч. и ще се проведе 
при същия дневен ред независимо от броя на 
присъстващите членове.
6497

26. – Управителният съвет на Туристическо 
дружество „Планинец“, Трявна, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
28.08.2011 г. в 8 ч. в Община Трявна при след-
ния дневен ред: 1. отчет за дейността за 2010 г.; 
2. приемане на финансово-счетоводен отчет за 
2010 г.; 3. разни.
6740

6. – Управителният съвет на сдружение с 
общественополезна дейност Училищно насто
ятелство при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
с. Коиловци, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и 
чл. 18 и 19 от устава на сдружението свиква общо 
събрание на 05.08.2011 г. в 17 ч. в с. Коиловци, 
област Плевен, в сградата на Основно училище 
„Св. св. Кирил и Методий“ при следния дневен 
ред: 1. приемане на отчет за цялостната дейност 
на училищното настоятелство от регистрирането 
му на 19.11.2003 г. до 01.09.2008 г., подготвен и 
внесен от г-н Тошко Николов – председател на 
управителния съвет; 2. приемане на финансов 
отчет за имуществото на училищното настоя-
телство, притежавано към 5.08.2011 г. – внесен 
от председателя на управителния съвет; 3. взе-
мане на решение за прекратяване и обявяване в 
ликвидация на сдружение с общественополезна 
дейност „Училищно настоятелство при ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ – с. Коиловци“; 4. определяне 
на ликвидатор, възнаграждение на ликвидатора и 
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срок за ликвидация. При липса на кворум съгласно 
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия 
ден в 18 ч., при същия дневен ред. Членовете на 
сдружението могат да се запознаят с писмените 
материали по дневния ред от 25 юли до 5 август 
2011 г. всеки работен ден от 17 до 19 ч. при г-жа 
Стела Митева – член на УС, в с. Коиловци.
7121

17. – Съветът на настоятелите на училищ
ното настоятелство при ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, с. Костиево, община „Марица“, област 
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 29.09.2011 г. в 17 ч. в сградата 
на училището в с. Костиево при следния дневен 
ред: 1. отчетен доклад за дейността на съвета 
на настоятелите през периода 2008 – 2011 г.; 2. 
доклад на проверителната комисия; 3. промени в 
устава на УН; 4. освобождаване на досегашното 
ръководство от отговорност; 5. избор на ново 
ръководство. Поканват се всички училищни 
настоятели, родители, симпатизанти и радетели 
на българското училище.
6743

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Клуб „Възраждане“, с. Пче
ларово, област Кърджали, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.08.2011 г. в 
10 ч. в Читалището – с. Пчеларово, при следния 
дневен ред: 1. отчет за дейността и състоянието на 
сдружението; 2. освобождаване на управителния 
съвет поради изтичане на мандата му; 3. промяна 
в устава на сдружението; 4. избор на нов упра-
вителен съвет; 5. вземане на решение за вливане 
или ликвидация на сдружението; 6. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
общото събрание ще се проведе същия ден в 
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7122
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Жеко Георгиев Кемалов – ликвидатор на 
сдружение с нестопанска цел „Съвет по туризъм“, 
Казанлък, в ликвидация по ф. д. № 1375/1998 по 
описа на Окръжния съд – Стара Загора, на осно-
вание чл. 14 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ кани всички 
кредитори да предявят своите вземания и вся-
какви претенции към сдружение с нестопанска 
цел „Съвет по туризъм“ най-късно в срок до 6 
месеца от обнародването на поканата в „Държа-
вен вестник“.
6781

Реджеб Юсуф Чавуш – ликвидатор на сдруже-
ние с нестопанска цел в частна полза „Чавуш“, 
в ликвидация по ф. д. № 612/2007 по описа на 
Хасковския окръжен съд, на основание чл. 267 
ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кре-
диторите на сдружението да предявят вземани-
ята си в шестмесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
7120

Салиха Хакиф Емин – ликвидатор на Фон-
дация „Център за младежки инициативи“, в 
ликвидация по ф.д. № 11018/2003 на СГС, на 
основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на фондацията 
да предявят своите вземания в 6-месечен срок от 
обнародване на поканата в „Държавен вестник“ 
на адреса на управление на фондацията – София 
1463, бул. Витоша 148, или на адрес София, бул. 
Ал. Стамболийски 45А.
6782

Явор Борисов Янков – ликвидатор на училищ-
но настоятелство при ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“, 
Русе, ул. Христо Г. Данов 5, ет. 2, кантора 21, пк 
7000, рег. по ф. д. № 1974/96 при Русенския ок-
ръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с 
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите да предявят 
вземанията си в 20-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
6780


