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АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ 
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО  

НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗАМ-55/32-11385 
от 14 януари 2016 г.

На основание чл. 66а, ал. 1 от Закона за митни-
ците, чл. 69, ал. 1 от Закона за експортния контрол 
на продукти, свързани с отбраната, и на изделия 
и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ) 
във връзка с чл. 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 428/2009 на Съвета с цел осъществяване на 
ефективен митнически контрол върху дейностите 
с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и 
технологии с двойна употреба нареждам:

1. Въвеждането и напускането на територията 
на Република България на продукти, свързани с 
отбраната, и на изделия и технологии с двойна 
употреба, за които се прилагат разпоредбите и 
изискванията на ЗЕКПСОИТДУ, да се извършва 
през следните митнически учреждения:

Митническо учреждение Буквено- 
цифров код 

МП Летище Бургас BG001002 

МП Пристанище Бургас Център BG001007 

МП Лесово BG001011 

МП Жп гара Свиленград BG001014 

МП Капитан Андреево BG001015 

МП Пристанище Варна Запад BG002002 

МП Летище Варна BG002003 

МП Пристанище Варна BG002005 

МП Ферибот Варна BG002007 

МП Летище Пловдив BG003002 

МП Пристанище Русе BG004006 

МП Силистра BG004014

МП Оряхово BG004203

ТМУ Свищов BG004300 

MП Летище Горна Оряховица BG004303 

МП Летище София пътници BG005106

МП Летище София товари BG005107 

МП Гюешево BG005702 

MБ Драгоман BG005803 

МП Калотина BG005804

2. Получаването на митническо направление 
на продукти, свързани с отбраната и/или изде-
лия и технологии с двойна употреба, за които 
се прилагат разпоредбите и изискванията на 
ЗЕКПСОИТДУ, с изключение на въвеждането на 
такива стоки в свободна зона, да се извършва в 
следните митнически учреждения:

Митническо учреждение Буквено- 
цифров код 

ТМУ Бургас BG001000 

МБ Нефтохимически комбинат BG001005 

ТМУ Варна BG002000 

Митническо учреждение Буквено- 
цифров код 

МБ Добрич BG002009 

ТМУ Пловдив BG003000 

МБ Казанлък BG003001 

МБ Карлово BG003007 

ТМУ Русе BG004000 

МБ Разград BG004002 

МБ Търговище BG004011 

ТМУ Свищов BG004300 

МБ Габрово BG004301 

МБ Горна Оряховица BG004302 

МБ Плевен BG004306 

ТМУ Аерогара София BG005100 

МП Летище София товари BG005107 

ТМУ Югозападна BG005700 

ТМУ Столична BG005800 

МБ Драгоман BG005803 

МБ София Запад BG005807 

МБ София Изток BG005808 

3. Митническо оформяне по т. 2 може да се 
извършва и в граничните митнически учреждения, 
посочени в т. 1, през които продуктите, свързани с 
отбраната и/или изделията и технологиите с двойна 
употреба, се въвеждат или напускат територията 
на Република България, когато е налице практи-
ческа възможност за това, предвид организацията 
на работа в съответното митническо учреждение. 

4. Разпоредбите на т. 1, 2 и 3 се отнасят и за 
групажни пратки, в които са включени продукти, 
свързани с отбраната и/или изделия и технологии 
с двойна употреба.

5. Когато стоките се декларират за поставяне 
под режим транзит, който завършва на терито-
рията на Република България, митническите 
органи в отправното митническо учреждение 
задължително извършват проверка дали посо-
ченото в транзитните документи получаващо 
митническо учреждение фигурира в списъците 
на митническите учреждения, указани в т. 1 и 2.

6. Изпълнението на заповедта се възлага на 
началниците на митници.

7. Тази заповед влиза в сила 14 дни след об-
народването є в „Държавен вестник“ и отменя 
Заповед № ЗАМ-429 от 25 юни 2012 г. на директора 
на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 53 от 2012 г.).

Директор:  
В. Танов
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3406-П 
от 14 януари 2016 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, 
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ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, 
ал. 6 от Устройственния правилник на Агенцията 
за приватизация и следприватизационен контрол, 
Решение № 1617 от 1.09.2015 г. на Агенцията за 
приватизация и следприватизационен контрол 
(ДВ, бр. 70 от 2015 г.) относно откриване на про-
цедура за приватизация и протоколно решение 
№ 3900 от 14.01.2016 г. на изпълнителния съвет 
Агенцията за приватизация и следприватизаци-
онен контрол реши:

1. Продажбата на самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 63427.4.2403.2.21, намиращ се на 
бул. България 118, Русе, община Русе, област Русе, 
обособена част от „Български пощи“ – ЕАД, Со-
фия (наричан по-нататък „обособената част“), да 
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 21 000 лв. (без 

включен ДДС); цената се оферира в левoве и се 
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се 
в тръжната документация;

2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без вклю-
чен ДДС); 

2.3. депозитът за участие е парична вноска 
7000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за приватизация и след-
приватизационен контрол, посочена в тръжната 
документация, най-късно до изтичане на срока 
за подаване на предложения;

2.4. тръжната документация се закупува в Аген-
цията за приватизация и следприватизационен 
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок 
до 13-ия ден считано от датата на обнародване 
на решението в „Държавен вестник“; цената на 
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС) 
или равностойността им в евро и се заплаща, както 
следва: в касата на Агенцията за приватизация 
и следприватизационен контрол – само в левове 
или чрез банков превод по сметка на Агенцията 
за приватизация и следприватизационен контрол: 
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код 
BNBGBGSD; плащането се извършва преди по-
лучаване на тръжната документация; разходите 
по заплащането на тръжната документация са за 
сметка на лицата, които я закупуват;

2.5. тръжната документация се получава след 
представяне на документ, от който да е видно, 
че лицето е оправомощено да закупи тръжната 
документация; в случай че документът по пре-
дходното изречение е съставен на език, различен 
от българския, същият следва да бъде придружен 
с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие 
в търга – до 11 ч. българско време на 18-ия ден 
считано от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“; предложенията се пода-
ват в стая 416 на Агенцията за приватизация и 
следприватизационен контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: кон-
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат 
просрочени публични задължения към българ-
ската държава; лица, които са в ликвидация; 
лица, обявени в несъстоятелност или които са 
в производство за обявяване в несъстоятелност; 
както и лица, осъдени за банкрут;

2.8. посещения и оглед на обособената част 
могат да се извършват всеки работен ден до 
началния час на провеждане на търга след заку-
пуване на тръжната документация и представяне 
на удостоверение за право на извършване на 
оглед, издадено от Агенцията за приватизация и 
следприватизационен контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 18-ия ден счи-
тано от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в 
сградата на Агенцията за приватизация и след-
приватизационен контрол. 

3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните 
постъпления от продажбата на обособената част 
да бъдат преведени по сметката на „Български 
пощи“ – ЕАД, София.

4. Утвърждава тръжната документация за про-
дажба на обособената част и проекта на договор 
за приватизационна продажба като част от нея.

Изпълнителен директор:  
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 1639 
от 18 януари 2016 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“, ал. 6 и 8, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, 
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, 
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията 
за приватизация и следприватизационен контрол 
и протоколно решение № 3902 от 18.01.2016 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация 
и следприватизационен контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на недвижим имот – частна държавна 
собственост, с предоставени права за управление 
на Министерството на земеделието и храните, 
представляващ имот № 105035 с площ 8,772 дка, 
намиращ се в местността Шипа, землището на 
с. Стряма, община Раковски, област Пловдив.

Изпълнителен директор:  
Е. Караниколов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 83 
от 17 декември 2015 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столична община е постъпило заявление 
с вх. № ГР-94-00-72 от 12.04.2013 г. от Валентин 
Григоров Григоров, Вихрен Стоянов Михайлов, Ми-
рена Димитрова Свирачева и Кристина Димитрова 
Лони с искане за разрешаване изработването на 
проект за подробен устройствен план – изменение 
на план за регулация на УПИ XI-133 и УПИ XIV-
133, кв. 34, м. С. Панчарево, район „Панчарево“.

Към заявлението е приложена скица с пред-
ложение за изменението с обяснителна записка 
и нотариален акт № 62, том XXVII, дело № 5122 
от 30.04.1991 г., нотариален акт № 82, том LLIII, 
дело № 20139 от 31.07.1997 г., нотариален акт № 86, 
том II, рег. № 24437, дело № 259 от 18.12.2012 г., 
скица на УПИ XI-133 и УПИ XIV-133, издадена от 
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район „Панчарево“, скица от СГКК за поземлен 
имот с идентификатор 55419.6706.823 по КККР 
на с. Панчарево, пълномощно.

Със заявление с вх. № ГР-94-00-72 от 9.05.2013 г. 
допълнително е представена комбинирана скица 
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.

Заявлението с приложените към него дока-
зателства е разгледано от ОЕСУТ с решение по 
протокол № ЕС-Г-47 от 25.06.2013 г., т. 9, като е 
прието изменение на ПУП и е предложено на 
главния архитект на СО да издаде заповед за 
разрешаване изработването на проект за подробен 
устройствен план при задължително спазване на 
условията на отделите на НАГ.

Със Заповед № РД-09-50-561 от 1.08.2013 г. 
на главния архитект на СО е разрешено изра-
ботването на проект за подробен устройствен 
план – изменение на план за регулация на УПИ 
XI-133 и УПИ XIV-133, кв. 34, м. С. Панчарево, 
поземлен имот с идентификатор 55419.6706.823 
по КККР на с. Панчарево.

Заповедта е изпратена за сведение на кмета 
на район „Панчарево“ и заявителите с писмо с 
изх. № ГР-94-00-72 от 2.08.2013 г.

Със за явление с вх . № ГР-94 - 0 0 -72 от 
24.06.2014 г. е внесен за одобряване проект за 
подробен устройствен план – изменение на план 
за регулация за УПИ XI-133 и УПИ XIV-133 и 
откриване на задънена улица от о.т. 48а до о.т. 
48б с обяснителна записка и извадка от дейст-
ващия ПУП.

С писма с изх. № ГР-94-00-72 от 8.07.2014 г. и 
изх. № ГР-94-00-72 от 31.10.2014 г. на заявителите 
е указано да отстранят недостатъците по проекта 
и преписката.

Със за явление с вх . № ГР-70 - 0 0 -72 от 
13.11.2014 г. е внесен за одобряване проект за 
подробен устройствен план. Същият е съобщен 
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като съгласно писмо 
peг. № 6602-186/7 от 17.04.2015 г. на кмета на ра-
йон „Панчарево“ в законоустановения срок не са 
постъпили възражения, предложения и искания.

Проектът е съгласуван от отделите на НАГ. 
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128, 
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-37 
от 26.05.2015 г., т. 1, като е предложено да бъде 
изпратен в СОС за одобряване на основание 
чл. 21, ал. 7 ЗОС след изпълнение на направеното 
служебно предложение, а именно: да се отрази 
действащият ПУП на съседния УПИ XVII и да 
се отрази функцията на новообразуваните УПИ.

Със за явление с вх . № ГР-94 - 0 0 -72 от 
22.06.2015 г. е внесен коригиран в лилав цвят 
проект.

С оглед горната фактическа обстановка се 
установява от правна страна следното:

Искането за одобряване на проект за подро-
бен устройствен план е направено от заинтере-
сованите лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във 
връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно: 
Валентин Григоров Григоров, Вихрен Стоянов 
Михайлов, Мирена Димитрова Свирачева и 
Кристина Димитрова Лони, като собственици на 
поземлен имот с идентификатор 55419.6706.823 по 
КККР на с. Панчарево, попадащ в границите на 
УПИ XI-133 и УПИ XIV-133 – предмет на изме-
нението, което се установява от представените в 
административното производство документи за 
собственост и скица от СГКК.

Спазени са административнопроизводстве-
ните правила при издаване на акта – сезиране 
на административния орган от заинтересовани 
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по 
образец и приложено мотивирано предложение, 
допуснато е изработването на проект за ИПР от 
компетентния за това орган, внесеният проект 
е съобщен на всички заинтересовани лица, раз-
гледан е и е приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби 
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

С изработения проект за ИПР се изменят 
границите на УПИ XI-133 и УПИ XIV-133 по 
искане на собствениците им, като нови УПИ 
се отреждат за поземлен имот с идентификатор 
55419.6706.823.

Изменението в регулационния план е в съ-
ответствие с разпоредбата на чл. 15, ал. 3 ЗУТ, 
съгласно която границите на урегулираните по-
землени имоти могат да се променят с план за 
регулация само със съгласието на собствениците 
им, което безспорно е налице, тъй като собстве-
ниците на урегулираните поземлени имоти, чиито 
граници се променят, са изразили съгласието си 
чрез иницииране на настоящото административно 
производство.

Предвид горното е доказано основанието за 
одобряване на ПУП – ИПР, по чл. 134, ал. 2, 
т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти 
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.

Действащият ПР е одобрен със Заповед № РД-
50-09-507 от 21.10.1987 г., а кадастралната карта за 
територията е одобрена със Заповед № РД-18-24 от 
2.03.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
като в границите на УПИ XI-133 и УПИ XIV-133 
е създаден нов поземлен имот с идентификатор 
55419.6706.823.

Одобряването за първи път на кадастрална 
карта за територията и във връзка с изискването 
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват 
върху действаща такава се обосновава промяна 
в устройствените условия, при които е изработен 
действащият ПУП, и основание за изменението 
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.

Предвид горното е доказано основанието за 
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2, т. 2 и ал. 1, 
т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.

Планът за регулация е изработен върху 
действаща кадастрална карта, с което е спазено 
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

Изменението на плана за регулация се със-
тои и в изменение на улична регулация с оглед 
откриване на задънена улица от о.т. 48а до о.т. 
48б с цел осигуряване на лице (изход) към улица 
на нов УПИ XIV в съответствие с чл. 14, ал. 3, 
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

Предвид горното е доказано основанието за 
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с 
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно 
изменението на уличната регулация.

Улицата се одобрява при спазване изискванията 
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на 
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.

Предвиденото с проекта урегулиране на улица 
е мероприятие от публичен характер съгласно 
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да 


