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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-145
от 24 февруари 2017 г.
На основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 27
от Закона за биологичното разнообразие и чл. 16,
ал. 1 и 5 от Наредбата за условията и реда за
разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
утвърждавам План за управление на защитена
зона BG0002015 „Язовир Конуш“ за опазване
на дивите птици, разположена в землището на
с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив,
за период от 5 години считано от датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Разписаните мерки в Плана за управление
на защитена зона BG0002015 „Язовир Конуш“ за
опазване на дивите птици не отменят забраните
и ограниченията на дейности, наложени с нормативни и други влезли в сила административни
актове.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

2000

Министър:
И. Костова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 234-Б
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 12 от Закона за пазарите
на финансови инструменти във връзка с чл. 16,
ал. 1, т. 5 от Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено
извършват сделки с финансови инструменти и
инвестиционни консултации относно финансови
инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема правото на Методи Кирилов Негревски
да упражнява дейност като брокер, признато със
сертификат № 166-Б от 27.11.1998 г. от Комисията
по ценните книжа и фондовите борси.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

1952

Председател:
К. Караиванова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1672
от 8 март 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „г“, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4518
от 8.03.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на „Магазин за хранителни стоки“ на
ул. България 59, бл. 1б/75, вх. Б, В, ет. 1, гр. Белене, обособена част от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София.

1942

За изпълнителен директор:
М. Симеонов

РЕШЕНИЕ № 1673
от 8 март 2017 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 4, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „г“, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 7, ал. 1,
т. 10, чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4519
от 8.03.2017 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на „Складови помещения с идентификатор
03366.602.180.2.11 и 03366.602.180.3.11“ на ул. Иван
Вазов 8, бл. 3/42, вх. Б, В, ет. 1, гр. Белене,
обособена част от „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София.

1941

За изпълнителен директор:
М. Симеонов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 549
от 28 юли 2016 г.
С писмо изх. № ТП-92-00-46 от 13.05.2009 г.
е възложено изработване на ПРЗ за м. С. Лозен – Гробищен парк, район „Панчарево“. Приложено е задание за проектиране.
Съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки е проведена процедура за
избор на изпълнител на проекта за подробен
устройствен план. Сключен е договор № ДАГ882 от 12.10.2009 г. между Столичната община и
„РЕМАР“ – ЕООД, за изработване на ПУП – план
за регулация и застрояване и план-схеми по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ – инженерна инфраструктура
и идейна вертикална планировка.
Възлагането е потвърдено със Заповед № РД09-50-551 от 8.04.2010 г. на главния архитект на
СО, с която в изпълнение предвижданията на

