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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм.,
бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г.,
бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100
от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87
от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от
1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от
1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г.,
бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г.,
бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от
2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83
и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102
и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от
2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35,
41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100
и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г.,
бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от
2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и
104 от 2013 г. и бр. 1, 27 и 61 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3 се създават ал. 3 и 4:
„(3) По въпроси в обхвата на ал. 1 могат
да се сключват споразумения между представителните организации на работниците и
служителите и работодателите за приемане
на нормативни актове, когато:
1. споразумението е сключено по тяхно
искане след преценка на държавата;
2. държавата е предложила сключване на
споразумението.
(4) Изпълнението на споразуменията по
ал. 3 се осъществява от държавата.“
§ 2. Създава се чл. 114а:

„Трудов договор за краткотрайна сезонна селско
стопанска работа
Чл. 114а. (1) Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да
се сключва между работник и регистриран
земеделски стопанин за работа за един ден,
като това време не се признава за трудов стаж.
(2) С един работник може да се сключват
трудови договори общо за не повече от 90 дни
в една календарна година.
(3) Трудовият договор по ал. 1 може да се
сключва за професии, неизискващи специална
квалификация, в основна икономическа дейност „Растениевъдство“ – само за обработка
на насажденията и прибиране на реколтата от
плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.
(4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа
данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото
възнаграждение, дата на изпълнение на работата, продължителност, начало и край на работния ден. Продължителността на работното
време е равна на пълната законоустановена
продължителност.
(5) Трудовото възнаграждение се изплаща
лично на работника срещу разписка в края
на работния ден.
(6) При сключване и при прекратяване на
трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62,
ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3.
(7) Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори
пред инспекцията по труда се определят с
наредба на министъра на труда и социалната
политика, съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и с изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите. С наредбата се утвърждава и
образец на трудов договор по ал. 1.
(8) Работниците, които полагат труд по
ал. 1, се осигуряват при условия и по ред,
установени в Кодекса за социално осигуряване
и в Закона за здравното осигуряване.“
§ 3. Създава се чл. 128б:
„Задължение на работодателя да води трудово
досие на работника или служителя
Чл. 128б. (1) Работодателят е длъжен да
води трудово досие на всеки работник или
служител.
(2) Трудовото досие на работника или
служителя се създава при постъпване на
работа и в него се съхраняват документите
във връзка с възникването, съществуването,
изменението и прекратяването на трудовото
правоотношение.
(3) Работникът или служителят има право
да получава заверени копия от съхраняваните
документи по реда на чл. 128а.“
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§ 4. В чл. 136а, ал. 1 изречение второ се
заличава.
§ 5. В чл. 139 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 извън времето
на задължителното присъствие работникът
или служителят може да отработва неотработеното дневно работно време в следващия
или в други дни от същата работна седмица.
Начинът на отчитането на работното време
се урежда с правилника за вътрешния трудов
ред на предприятието.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. В чл. 140, ал. 2 думата „непълнолетни“
се заличава, а след думата „служители“ се
добавя „ненавършили 16-годишна възраст“.
§ 7. В чл. 161 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Времето на неплатен служебен или
творчески отпуск по ал. 1 се зачита за трудов
стаж.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 8. В чл. 164 ал. 1 се изменя така:
„(1) След използване на отпуска поради
бременност, раждане или осиновяване, ако
детето не е настанено в детско заведение,
работничката или служителката има право на
допълнителен отпуск за отглеждане на дете
до навършване на 2-годишната му възраст.“
§ 9. Член 165 се отменя.
§ 10. В чл. 167а, ал. 1 думите „и чл. 165,
ал. 1“ се заличават.
§ 11. В чл. 172 след думите „наведнъж или
на части“ се поставя точка и текстът до края
се заличава.
§ 12. Член 173 се изменя така:
„Ред за ползване
Чл. 173. (1) Платеният годишен отпуск се
ползва от работника или служителя с писмено
разрешение от работодателя.
(2) На работниците и служителите, които
изповядват вероизповедание, различно от източноправославното, работодателят е длъжен
да разрешава по техен избор ползване на част
от годишния платен отпуск или неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 за дните на съответните
религиозни празници, но не повече от броя
на дните за източноправославните религиозни
празници по чл. 154.
(3) Дните за религиозните празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, се определят от Министерския съвет
по предложение на официалното ръководство
на съответното вероизповедание.
(4) Работодателят има право да предостави
платения годишен отпуск на работника или
служителя и без негово съгласие по време на
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престой повече от 5 работни дни, при ползване
на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато
работникът или служителят след покана от
работодателя не е поискал отпуска си до края
на календарната година, за която се полага.
(5) Работникът или служителят използва
платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения
годишен отпуск на работника или служителя
до края на съответната календарна година,
освен ако ползването му е отложено по реда
на чл. 176. В този случай на работника или
служителя се осигурява ползване на не помалко от половината от полагащия му се за
календарната година платен годишен отпуск.“
§ 13. В чл. 174 думите „ал. 7 на предходния
член“ се заменят с „чл. 173, ал. 4“.
§ 14. Член 176 се изменя така:
„Отлагане на ползването
Чл. 176. (1) Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата
календарна година от:
1. работодателя – поради важни производствени причини при условието на чл. 173,
ал. 5, изречение трето;
2. работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск или по негово искане със
съгласието на работодателя.
(2) Когато отпускът е отложен или не е
ползван до края на календарната година, за
която се отнася, работодателят е длъжен да
осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца,
считано от края на календарната година, за
която се полага.
(3) Когато работодателят не е разрешил
ползването на отпуска в случаите и в сроковете по ал. 2, работникът или служителят има
право сам да определи времето на ползването
му, като уведоми за това писмено работодателя
най-малко 14 дни предварително.“
§ 15. В чл. 176а, ал. 2 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 1“.
§ 16. В чл. 192, ал. 1 думата „лице“ се заменя
с „длъжностно лице с ръководни функции“.
§ 17. В чл. 230 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „обучаемият“ се заменя с „работникът или служителят“.
2. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя
„в които времетраенето се определя съгласно
училищния учебен план“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Трудовият договор с условие за обучение
за учениците в професионалните училища и
професионалните гимназии се сключва по
реда на глава петнадесета, раздел I.“
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4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
в изречение първо думата „обучаемият“ се
заменя с „работникът или служителят“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „обучаемият“ се заменя с „работникът
или служителят“.
§ 18. В чл. 231 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „обучаемия“ се заменя с „работника или служителя“.
2. В ал. 2, изречение първо думата „обучаемия“ се заменя с „работника или служителя“.
3. В ал. 3 навсякъде думата „обучаемият“
се заменя с „работникът или служителят“.
§ 19. В чл. 232 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „обучаемия“ се заменя с „работника или служителя“ и думата
„обучаемият“ се заменя с „работникът или
служителят“.
2. В ал. 2 думата „обучаемия“ се заменя с
„работника или служителя“.
3. В ал. 3 думата „обучаемият“ се заменя
с „работникът или служителят“.
§ 20. Член 277 се отменя.
§ 21. В чл. 327, ал. 1 се създава т. 12:
„12. е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.“
§ 22. В чл. 328, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. при придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, при навършване
на 65-годишна възраст – за професори, доценти
и доктори на науките, освен в случаите на § 11
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за висшето образование;“.
§ 23. В чл. 402, ал. 3 думите „чл. 404, ал. 4“
се заменят с „чл. 404, ал. 5“.
§ 24. В чл. 404 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 накрая се добавя „да поставят специален знак, указващ приложената
принудителна административна мярка, като
при неразрешеното му премахване се носи
административнонаказателна отговорност“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Министърът на труда и социалната
политика определя с наредба правилата за
поставяне и графичното изображение на знака
по ал. 1, т. 3.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „т. 1 на предходната алинея“ се заменят с „ал. 1, т. 1“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „предходната алинея“ се заменят с
„ал. 3“.
5. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
§ 25. В допълнителните разпоредби се
създава § 2а:
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„Приложимост към трудовите отношения в
микропредприятията и малките предприятия
§ 2а. Разпоредбите на чл. 136а, чл. 138а и
чл. 181 не се прилагат за микропредприятията
и малките предприятия.“
Заключителни разпоредби
§ 26. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98,
104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35,
53 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 14 и 22 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) създава се нова ал. 10:
„(10) Лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на
труда подлежат на осигуряване за инвалидност
поради общо заболяване, старост и смърт и за
трудова злополука и професионална болест.“;
б) досегашната ал. 10 става ал. 11.
2. В чл. 4а, ал. 5 думите „чл. 4, ал. 10“ се
заменят с „чл. 4, ал. 11“.
3. В чл. 6, ал. 10, т. 1 накрая се добавя
„и 10“.
4. В чл. 7 се създава ал. 13:
„(13) Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване за лицата по
чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се внасят
авансово върху не по-малко от минималния
месечен размер на осигурителния доход по
чл. 6, ал. 2, т. 3.“
5. В чл. 9, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 4,
ал. 1, т. 1“ се добавя „и ал. 10“.
6. В чл. 42 се създава ал. 4:
„(4) Паричните обезщетения за временна
неработоспособност поради трудова злополука
и професионална болест на лицата по чл. 114а,
ал. 1 от Кодекса на труда се изплащат за срока
на неработоспособността, но за не повече от
90 календарни дни.“
7. В чл. 54а, ал. 1, т. 3 след думите „по
този кодекс“ се поставя запетая и се добавя
„с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от
Кодекса на труда“.
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8. В чл. 54д, ал. 1, т. 1 след думите „по
този кодекс“ се поставя запетая и се добавя
„с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от
Кодекса на труда“.
9. В чл. 70а, ал. 1 думите „чл. 4, ал. 1 и
ал. 3, т. 5 и 6“ се заменят с „чл. 4, ал. 1, ал. 3,
т. 5 и 6 и ал. 10“.
§ 27. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1,
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 48 от
2015 г.) в чл. 40, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 4,
ал. 1“ се добавя „и 10“.
§ 28. В Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54
и 120 от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г.,
бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г.,
бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г.,
бр. 26, 89 и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74
от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15, 68 и 70
от 2013 г. и бр. 54 и 61 от 2014 г.) в чл. 20 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 т. 4 се изменя така:
„4. започнат работа и са осигурени или
подлежат на осигуряване по реда на чл. 4 от
Кодекса за социално осигуряване с изключение на лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса
за социално осигуряване или въз основа на
заетост са подчинени на законодателството
на друга държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;“.
2. Създава се ал. 10:
„(10) Лицата, които са полагали труд по
чл. 114а от Кодекса на труда, уведомяват
дирекция „Бюро по труда“ и декларират размера на полученото възнаграждение до 5-о
число на месеца, следващ месеца, през който
е положен трудът.“
§ 29. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
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съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20,
38 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 14
и 24 от 2015 г.) в чл. 51 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В администрации, в които организацията на труда позволява това, може да
се установява работно време с променливи
граници. Времето, през което държавният
служител трябва задължително да бъде на
работа в администрацията, се определя от
органа по назначаването.
(4) В случаите на ал. 3 извън времето на
задължителното присъствие държавният служител може да отработва дневното работно
време през определени дни в следващия или
друг ден от същата работна седмица. Начинът
на отчитането на работното време се определя
с устройствения правилник на съответната
администрация.“
§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 2 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4490

УКАЗ № 125
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, приет от ХLIІI
Народно събрание на 3 юли 2015 г.
Издаден в София на 10 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от
2006 г.; изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59
и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44
от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от
2011 г., бр. 25, 38 и 99 от 2012 г., бр. 40 от
2014 г. и бр. 22 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 5:
„(5) За осъществяване на функциите си
агенцията има право на безплатен достъп до
данните в регистъра на населението, поддържан на национално ниво – Национална база
данни „Население“.“
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§ 2. В чл. 19, ал. 3 се създава ново изречение първо: „Заявленията за вписване на
първоначална регистрация на търговци се
разглеждат до края на следващия работен ден
от постъпването им в търговския регистър,
като произнасянето се извършва незабавно
след разглеждане на заявлението, освен в
случаите по чл. 22, ал. 5.“, а досегашното
изречение първо става изречение второ.
§ 3. В чл. 22, ал. 5 се създава ново изречение трето: „В случаите, когато заявителят е
посочил електронна поща, указанията се изпращат и на нея в срока по изречение второ.“,
а досегашните изречения трето и четвърто
стават съответно изречения четвърто и пето.
Заключителна разпоредба
§ 4. Агенцията по вписванията привежда
дейността си в съответствие с този закон не
по-късно от 4 месеца от влизането му в сила.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 3 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4557

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 13 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г.,
бр. 54 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 79 от
2009 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г. и
бр. 33 и 74 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „60 часа“ се добавя
„годишно“.
2. В ал. 2 думите „по учебни години и
семестри“ се заменят със „за всяка учебна
година по семестри“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4676
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Република Азербайджан
за сътрудничество в областта на електронните
съобщения, информационните технологии и
електронното управление
(Утвърдено с Решение № 350 от 21 май 2015 г.
на Министерския съвет. В сила от 5 юни 2015 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Азербайджан,
наричани оттук нататък „Страните“,
в желанието си да развиват двустранните
отношения между двете страни,
като имат предвид, че добрите отношения
в областта на електронните съобщения, информационните технологии и електронното
правителство представляват важен фактор
за напредъка на тези отношения, както и за
икономическото и социалното развитие и за
благосъстоянието на населението на двете
страни,
като подчертават взаимния интерес за
установяване на по-тясно сътрудничество в
областта на електронните съобщения, информационното общество и електронното
правителство на основата на равни условия
и традиционно добрите отношения,
се договориха за следното:
Член 1
Отношенията в областта на електронните
съобщения, информационното общество и
електронното правителство между двете страни се осъществяват в съответствие с техните
национални законодателства, препоръките и
резолюциите на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) и с това Споразумение.
Член 2
Страните вземат всички необходими мерки в рамките на своите компетенции за
непрекъснатото развитие и усъвършенстване
на качеството на електронносъобщителните
връзки и информационните услуги между
двете страни, както и за осигуряването на
тяхната надеждност.
Член 3
В случаи на стихийни бедствия или извънредни ситуации Страните осъществяват с
приоритет преноса на електронни съобщения
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към другата Страна през своята национална
мрежа и съобщителни канали.

6.8. Други съвместни дейности по взаимно
съгласие.

Член 4
4.1. Страните осъществяват сътрудничеството чрез:
– обмен на информация и документация,
по отношение на нови технологии, проекти,
международни търгове и други;
– двустранни консултации;
– посещения на експерти и създаване на
работни групи;
– обмен на специалисти;
– програми за обучение;
– други форми на сътрудничество.
4.2. Страните могат да правят предложения
за по-тясно сътрудничество по дейностите,
предвидени в това Споразумение. За тази
цел, когато бъде счетено за необходимо и по
взаимно съгласие, могат да бъдат подписвани
договори между съответните съобщителни
организации, които да съдържат, освен останалото, целите, плановете за действие, сроковете, съответните звена и лицата, отговорни
за прилагането и успешното изпълнение на
договорите.

Член 7
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Страните, произтичащи от
или явяващи се част от тяхното национално законодателство, европейското законодателство,
международни споразумения с трети страни
и членство в международни организации.

Член 5
Страните се споразумяват да си сътрудничат в подготовката на позиции и/или за
предоставянето на взаимна подкрепа, свързана
с участие в дейностите на специализираните
международни организации в областта на
електронните съобщения, информационното общество и електронното правителство,
когато това е практически възможно и не
противоречи на националните интереси на
всяка от Страните.
Член 6
Страните се договарят да си сътрудничат
в сферата на електронните съобщения, информационното общество и електронното
правителство посредством:
6.1. Обмен на информация по политиките и
законодателството в сферата на информационните технологии и електронните съобщения.
6.2. Обмен на информация и добри практики
за развитието на индустрията в сферата на
информационните технологии и електронните
съобщения.
6.3. Стандартизация.
6.4. Развитие на информационното общество.
6.5. Електронно правителство.
6.6. Информационна сигурност.
6.7. Насърчаване на директното сътрудничество между специализираните институции
и/или организации в сферата на електронните
съобщения, информационното общество и
електронното правителство, в това число и
обучението на специалисти в тези сфери.

Член 8
8.1. Компетентните органи, отговорни за
изпълнението на това Споразумение, са:
– за Република България: Министерство
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
– за Република Азербайджан: Министерство на съобщенията и високите технологии.
8.2. Страните своевременно се уведомяват
в случай на промяна, свързана с тези компетентни органи.
Член 9
Информацията, придобита по силата на
това Споразумение, не се разкрива на трети
страни без предварителното съгласие на двете
Страни.
Член 10
Страните решават всички спорове, произтичащи от тълкуването и прилагането на това
Споразумение, посредством преки преговори
и консултации.
Член 11
За кореспонденция във връзка с прилагането на това Споразумение двете страни
използват английски език. Езикът за кореспонденция между другите организации и институции може да бъде определен по взаимно
съгласие между тях.
Член 12
Това Споразумение може да се изменя и
допълва по взаимно съгласие между Страните.
Тези изменения и допълнения са под формата
на съответни Протоколи, които представляват неразделна част от това Споразумение и
влизат в сила в съответствие с разпоредбите
на член 13.
Член 13
13.1. Това Споразумение влиза в сила от
датата на получаването на последната от двете дипломатически ноти, с които Страните
взаимно се уведомяват за изпълнението на
техните вътрешноправни процедури, необходими за влизането в сила на това Споразумение.
13.2. Това Споразумение се сключва за
срок 5 години и се подновява автоматично за
последователни периоди със същата продължителност, освен ако някоя от Страните не
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го денонсира в писмена форма по дипломатически път най-малко 6 месеца преди края
на всеки период.
13.3. Прекратяването на това Споразумение
не засяга развитието или действителността
на програми и проекти, чиято реализация
е започнала и не е завършена по време на
уведомлението за прекратяване на Споразумението.
Подписано в София на 4 март 2015 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, азербайджански и английски
език, като и двата текста имат еднаква сила.
В случай на различия в тълкуването на текста
за меродавен се счита текстът на английски
език.
За правителството на
Република България:
Ивайло Московски,
министър на
транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията
4574

За правителството
на Република
Азербайджан:
Али Абасов,
министър на
съобщенията и
високите технологии

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националния
център по обществено здраве и анализи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат
устройството и дейността на Националния
център по обществено здраве и анализи, наричан по-нататък „центъра“.
(2) Центърът е здравно заведение, юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра
на здравеопазването, със седалище София,
бул. Акад. Иван Гешов 15.
(3) Центърът е структура на националната
система за здравеопазването по проблемите
на общественото здраве, която осъществява
следните дейности:
1. научноизследователска, експертно-консул тат и вна, и нформа ц ион но -а на л и т и ч на,
методическа и учебна дейност в областта на
опазване на общественото здраве;
2. оценка на здравния риск при неблагоприятно въздействие на факторите на жизнената среда и рисковите фактори, свързани
с поведението и начина на живот;
3. промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите;
4. информационно осигуряване на управ
лението на здравеопазването.
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(4) Центърът осъществява своята дейност
на национално равнище самостоятелно или
в сътрудничество с други национални и международни организации.
Чл. 2. Приходите на центъра се формират
и разпределят съгласно чл. 24 от Закона за
здравето.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Раздел I
Управление
Чл. 3. (1) Центърът се ръководи от директор, който в дейността си се подпомага от
заместник-директор и главен секретар.
(2) Фу нк циите на директора в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
заместник-директора или друго определено
със заповед на директора за конкретни я
случай лице.
Чл. 4. (1) Директорът заема длъжността
въз основа на конкурс, проведен по реда на
Кодекса на труда от министъра на здравеопазването. Трудовият договор се сключва с
министъра на здравеопазването.
(2) Директор може да бъде лице с образователно-квалификационна степен „магистър“
по медицина или икономика и управление,
квалификация по здравен мениджмънт, образователна и научна степен или научна степен
и най-малко пет години професионален опит в
областта на управлението на здравеопазването.
(3) Директорът:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на центъра, както и връзките
му с други организации;
2. представлява центъра пред трети лица;
3. разпорежда се с бюджетните средства на
центъра, носи отговорност за тяхното управ
ление и за законосъобразното им разходване;
4. утвърждава система за финансово управ
ление и контрол на центъра;
5. сключва договори в областите на дейност
и управление на центъра;
6. оп редел я вът реш ната с т ру к т у ра на
центъра, утвърждава длъжностното щатно
разписание и поименното разписание на
длъжностите, правилата за вътрешния трудов ред, вътрешните правила за работната
заплата, стандартните оперативни процедури
и инструкциите за работа на центъра и издава заповеди при осъществяване на своите
правомощия;
7. създава със заповед обособени екипи
на функционален принцип за изпълнение на
конкретни дейности;
8. осъществява и други дейности по управ
ление на центъра.
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Раздел II
Атестиране
Чл. 5. Директорът на центъра се атестира
на всеки три години.
Чл. 6. Основните цели на атестирането са:
1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения
на директора;
2. оценяване изпълнението на функциите,
регламентирани в нормативните актове и
длъжностната характеристика;
3. подобряване дейността на центъра.
Чл. 7. Атестирането се извършва в срок
до 3 месеца след изтичане на срока от пред
ходното атестиране.
Чл. 8. (1) Атестирането се провежда от
комисия, назначена от министъра на здравеопазването.
(2) Председателят на комисията уведомява
директора на центъра за деня на атестацията
не по-късно от 5 работни дни преди нейното
провеждане.
Чл. 9. Комисията е длъжна да извърши
оценяването безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими
факти и обстоятелства.
Чл. 10. Атестирането се извършва по следните показатели:
1. професионална квалификация и управ
ленски умения, които включват: оценяване на
професионалното развитие, оперативност, планиране, координиране и контрол на дейността;
познаване и ползване на нормативните актове
и практическото им прилагане; организацията
и ефективността на документооборота;
2. организация на дейността в центъра,
която включва оценяване на: състоянието на
човешките ресурси и предприети действия по
повишаване квалификацията на служителите; организационни умения, инициативност,
умения за поставяне на цели и анализиране
на резултати; състояние на информационната
инфраструктура; умения по ефективно текущо
поддържане и стопанисване на имуществото;
борба с корупцията, умения за работа в екип;
3. обем, качество и ефективност на дейността на центъра, които включват оценяване
на: дейността по дирекции и отдели; ефективността на взаимодействието с контролни
органи, държавни органи и неправителствени
организации; финансовата политика; своевременността, точността и изчерпателността на
отчетите до Министерството на здравеопазването; медийната политика.
Чл. 11. Въз основа на комплексен анализ
на дейността по показателите, посочени в
чл. 10, атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
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Чл. 12. За резултатите от атестаци ята
комисията съставя атестационна карта и
запознава директора с нейното съдържание,
който я подписва.
Чл. 13. При несъгласие с получената крайна
оценка от атестирането директорът може да
подаде писмено възражение, като посочва
мотивите за своето несъгласие.
Чл. 14. Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок
от датата, на която директорът е подписал
атестационната карта.
Чл. 15. (1) Министърът на здравеопазването
се произнася по възражението в десетдневен
срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.
(2) Министърът на здравеопазването може
да приеме възражението за основателно или
да го отхвърли.
(3) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се
провежда ново атестиране в срок до 1 месец
от неговото решение.
(4) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на
директора.
Раздел III
Структура
Чл. 16. Общата численост на персонала в
центъра е 189 щатни бройки.
Чл. 17. (1) Структурата на центъра се утвърждава от директора и е организирана в
дирекции и отдели.
(2) В центъра функционират 5 дирекции и
5 самостоятелни отдела, както следва:
1. дирекция „Обществено здраве и здравен
риск“;
2. дирекция „Аналитични и лабораторни
дейности“;
3. дирекция „Промоция на здраве и превенция на болестите“;
4. дирекция „Национални здравни данни
и електронно здравеопазване“;
5. дирекция „Класификационни системи,
стандарти и иновации“;
6. отдел „Финансово-счетоводен и човешки
ресурси“;
7. отдел „Правна помощ и обществени
поръчки“;
8. отдел „Информационно обслужване и
връзки с обществеността“;
9. отдел „Управление и поддържане на
собствеността“;
10. отдел „Деловодство и секретариат“.
(3) При необходимост към дирекциите
могат да се създават отдели и други звена.
(4) Разпределението на функциите и дейностите между дирекциите и отделите се
определя във функционалните характеристики
на отделните структурни звена, които са част
от вътрешните правила на центъра.
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Чл. 18. (1) В центъра като съвещателен
орган функционира директорски съвет, който
се състои от директора, заместник-директора,
главния секретар, директорите на дирекции,
главния счетоводител и юрисконсулт.
(2) Функциите на директорския съвет се
определят във вътрешните правила на центъра.
Чл. 19. (1) В центъра функционира научен
съвет, който ръководи научноизследователската и учебната дейност на центъра в изпълнение на Закона за развитието на академичния
състав в Република България.
(2) Организацията и дейността на научния
съвет се определят във вътрешните правила
на центъра.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ
Чл. 20. Дирекция „Обществено здраве и
здравен риск“:
1. подготвя и изпълнява научни и научно-приложни проекти за анализ и оценка на
риска за общественото здраве, свързан с въздействието на факторите на жизнената среда
(околна и работна), организацията на труда
и условията на живот и хранене;
2. идентифицира съществуващи и нововъзникващи рискови за здравето фактори и
разработва научнообосновани предложения
за допустими безопасни нива в компонентите
на околната среда с цел опазване здравето
на човека;
3. извършва оценка на здравния риск за
населението, експонирано на влиянието на
вредни фактори от околната среда, и изготвя
препоръки за предотвратяване на неблагоприятни здравни последици;
4. извършва дейности като Колабориращ
център на Световната здравна организация
по здраве при работа;
5. извършва оценка на здравния риск при
въздействие на нововъзникващи или променящи се вредни фактори на работната среда
и трудовия процес и разработва насоки за
ограничаване на професионалните и свързани
с труда заболявания;
6. осъществява научно-приложна дейност
в областта на токсикологията; разработва,
въвежда и прилага научнообосновани подходи
и здравни критерии за оценка на токсикологичните характеристики и токсикологичния
здравен риск от химикалите;
7. участва в състава и работата на Експертния съвет по биоциди към Министерството
на здравеопазването и Експертния съвет по
приоритетни вещества към Министерството
на околната среда и водите;
8. валидира и внедрява методи за проучване
и оценка на храненето и хранителния статус;
9. извършва национален мониторинг, проучвания, анализ и оценка на храненето и
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хранителния статус на населението, определя
рисковите групи и очертава тенденции;
10. разработва физиологични норми за
хранене на населението в България, национални препоръки за здравословно хранене за
различни популационни групи и ръководства и
сборници с рецепти за организирано хранене;
11. участва в разработването и изпълнението
на интервенционни програми за подобряване
на храненето и хранителния статус на населението и за намаляване на риска за здравето,
свързан с нездравословно хранене;
12. извършва експертна и консултативна
дейност в областите: околна среда и здравен
риск; здраве при работа; токсикологична
оценка и токсикологичен здравен риск на химикалите; хранене на рискови популационни
групи и храни със специално предназначение;
13. участва в разработването, съгласуването, координирането и изпълнението на
национални планове и програми за действие,
интегрирани профилактични прог рами и
международни проекти в областта на дейност
на дирекцията;
14. участва в работни групи, комисии,
съвети и мрежи на национално, европейско
и международно ниво, свързани с дейността
на дирекцията;
15. участва в изготвяне на нормативни
актове, регламентиращи безопасна жизнена
среда (околна и работна), регулацията на химичните вещества и смеси, храни и хранене;
16. извършва обучение и оказва методическа
помощ на регионалните здравни инспекции за
внедряване в дейността им на разработените
методически подходи в областта на дейност
на дирекцията;
17. осъществява подготовката на лица
за придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ и научна степен „доктор на
науките“, следдипломно обучение (теоретично
и практическо) като база за специалностите,
за които е акредитиран центърът; организира
и провежда продължаващо и индивидуално
обучение, както и други форми на учебнопреподавателската дейност в областта на
дейност на дирекцията.
Чл. 21. Дирекция „Аналитични и лабораторни дейности“:
1. участва в организирането и провеждането
на проучвания в областта на общественото
здраве и качеството на живот чрез изследване
и оценка на връзката между общественото
здраве и въздействието на факторите (химични, физични, биологични) на жизнената
среда, трудовия процес и условията и начина
на живот;
2. планира и провежда научноизследователска и научно-приложна дейност за развитие
на методологията за определяне на физични,
химични и микробиологични фактори и приложението є при оценка на експозицията;
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3. провежда лабораторни проучвания, изследвания, оценки и експертизи в областта
на опазване на общественото здраве;
4. провежда научни изследвания с цел подпомагане оценката на здравния риск от вредни
въздействия на жизнената среда и храненето
чрез молекулярно биологични методи;
5. изготвя научнообосновани оценки на
експозицията на факторите на жизнената
среда и препоръки за опазването на здравето
на работещите и населението;
6. оказва експертна, консултативна и методическа помощ на регионалните здравни
инспекции в областта на избор, валидиране/
верифициране и внедряване на нови методи
за определяне на физични, химични и микробиологични фактори;
7. участва в разработването, промотирането
и изпълнението на национални и международни програми в областта на общественото
здраве;
8. оказва експертна и консултативна помощ
на Министерството на здравеопазването и други институции и организации, като участва в
работни групи на национално и международно
ниво в областта на дейност на дирекцията;
9. планира и осъществява подготовката на
лица за придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ и научна степен „доктор на
науките“, следдипломно обучение (теоретично
и практическо) като база за специалностите, за
които е акредитиран центърът; продължаващо
и индивидуално обучение по проблемите на
общественото здраве;
10. идентифицира нуждите от обучение
за развитие на капацитета на регионалните
здравни инспекции и организира и провежда
курсове, семинари и други форми на обучение
за повишаване на квалификацията на медицинските и немедицинските специалисти в
областите на дейност на дирекцията.
Чл. 22. Дирекция „Промоция на здраве и
превенция на болестите“:
1. организира, провеж да и координира
дейности на национално и международно
ниво в областта на промоцията на здравето
и превенцията на болестите;
2. проу чва и ана лизира общественото
здраве и качеството на живот чрез измерване
на здравния статус на населението и отделни
негови групи;
3. извършва анализ, оценка и мониторинг
на здравното състояние на населението с оглед определяне на приоритетите за работа в
областта на рисковите поведенчески фактори,
промоцията на здраве и профилактиката на
болестите;
4. провежда епидемиологични проучвания
за разпространението на хроничните незаразни
болести и рисковите за тях фактори;
5. събира и анализира данни за здравното
състояние на населението с акцент върху
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лица с рисково поведение и риск от социална
изолация;
6. проучва знанията, уменията и отношението към здравето с оглед потребностите
на населението от здравнообразователни и
обучителни дейности;
7. провежда интервенционни мероприятия
(кампании, обучителни семинари, разработване и издаване на информационни материали),
свързани с общественото здраве;
8. извършва дейности по промоция на
здравето сред децата, учениците и цялото
население;
9. провежда научни изследвания и осъществява научно сътрудничество с европейски
и международни институции в областта на
общественото здравеопазване;
10. у частва в разработването, координирането и изпълнението на национални
програми и планове за промоция на здраве
(вкл. психично, репродуктивно и сексуално)
и профилактиката на болестите;
11. участва в разработването и изпълнението на дейности, свързани с политиката за
психично здраве;
12. проучва и анализира състоянието на
психичното здраве и предлага модели за
подобряване на психичноздравния статус на
населението;
13. провежда мероприятия за превенция
на инфекциозни болести с висока социална
значимост – ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции;
14. осъществява експертна подкрепа и
консултации по отношение на реализацията
на подхода „Връстници обучават връстници“
в сферата на сексуалното и репродуктивното
здраве, както и по отношение на системата
за мониторинг и оценка;
15. извършва оценка на неблагоприятното влияние на екстремалните климатични
явления върху общественото здраве;
16. участва в анализирането на здравната
политика и съвременните тенденции в развитието на здравните системи и процесите на
реформирането им;
17. изпълнява научно-приложни, експертно-консултативни и методически функции
по проблемите на промоцията на здравето
и профилактиката на болестите, както и по
отношение на проблемите на организацията,
управлението и качеството на медицинската
помощ;
18. организира и осъществява обучение
на експерти по оценяване и акредитация на
лечебни заведения;
19. оказва експертно-консултативна и методическа помощ на регионалните здравни
инспекции, лечебните и здравните заведения
по въпросите от областта на дейност на дирекцията;
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20. участва в работни групи на национално
и международно ниво в областта на дейност
на дирекцията;
21. осъществява подготовката на лица
за придобиване на образователна и научна
степен „доктор“ и научна степен „доктор на
науките“, следдипломно обучение (теоретично
и практическо) като база за специалностите,
за които е акредитиран центърът; организира
и провежда продължаващо и индивидуално
обучение, както и други форми на учебнопреподавателската дейност в област та на
общественото здраве.
Чл. 23. Дирекция „Национални здравни
данни и електронно здравеопазване“:
1. ръководи, контролира, мониторира и
координи ра информа ц ионната дейнос т в
здравеопазването;
2. провежда статистически изследвания в
съответствие с методологията и изискванията на Евростат за създаване на официалната
национална и европейска статистическа информация в областта на здравеопазването;
3. участва в дейности, свързани с единната
здравноинформационна система, здравноинформационните стандарти, електронното
здравеопазване, здравните регистри и обмена
на данни с национални, ведомствени и международни бази данни;
4. участва в проектирането, изграждането
и поддържането на информационни системи
и регистри в здравеопазването;
5. участва в изпълнението на Стратегията
за внедряване на електронното здравеопазване
в България;
6. осъществява научноизследователска и
научно-приложна дейност в областта на дейността на дирекцията;
7. участва в изпълнението на национални
и международни програми, планове, споразумения, както и работни групи в областта
на дейност на дирекцията;
8. осъществява подготовката на лица за
п ри добиване на образоват елна и нау чна
степен „доктор“ и научна степен „доктор на
науките“, следдипломно обучение (теоретично
и практическо) като база за специалностите,
за които е акредитиран центърът; организира
и провежда продължаващо и индивидуално
обучение, както и други форми на учебнопреподавателската дейност в област та на
дейност на дирекцията.
Чл. 24. Дирекция „Класификационни системи, стандарти и иновации“:
1. изготвя, адаптира и въвежда класификационни системи, свързани с международните
изисквания и институции и нуждите на здравната система на национално ниво – МКБ,
процедури и други;
2. разработва собствени класификационни
системи, съобразени със спецификата на условията в България;
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3. предоставя набор от информационни
услуги в сферата на здравеопазването;
4. осъществява контрол и осигуряване на
сигурността на информацията;
5. подпомага постигането на оперативна
съвместимост на информационните системи
на национално и европейско ниво на базата
отворени стандарти;
6. осигурява цялостното функциониране на
всички информационни системи и регистри и
необходимите интерфейси между тях;
7. участва в изграждането на електронни
бази данни, в които се съхраняват данни
и неструктурирани електронни документи,
обект на административния документооборот,
както и всички данни, за които по закон има
изискване да бъдат приведени и обработвани
в цифров вид;
8. разработва стандарти за качество и
показатели за ефективност на медицинските
услуги;
9. изготвя анализи, основани на достоверна
първична информация за нуждите на заинтересованите институции и партньори;
10. изготвя оценки за клиничната и икономическата ефективност от въвеждането на
нови здравни технологии;
11. изготвя анализи във връзка с намаляването на разходите при използване на
определени здравни технологии и оценки за
достъпността им до възможно най-голям кръг
нуждаещи се;
12. изготвя анализи и оценки за безопасността от прилагането на здравни технологии;
13. подпомага дейността по осъществяването на програми по превенция и промоция
на здравето и здравословния начин на живот;
14. участва в разработването и съгласуването на национални програми и стратегии в
областта на дейност на дирекцията;
15. участва в разработването и обобщаването на годишния доклад за състоянието на
здравето на гражданите и изпълнението на
Националната здравна стратегия;
16. извършва анализ на дейностите по
предоставянето на медицинска помощ извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване;
17. извършва анализ на нуждата от актуализация на медицински стандарти за качеството
на оказваната медицинска помощ и осигуряването на защита правата на пациентите;
18. участва в извършването на оценка на
въздействие при прилагане на законодателството в областите на дейност на дирекцията;
19. участва в разработването на критерии
и системи за оценка на резултатите от медицинската дейност на лечебните заведения;
20. участва в разработването и внедрява
инструменти и модели за сравнителен анализ
и оценка на лечебните заведения;
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21. разработва методики и модели за планиране и управление на ресурсите, както и
на „бенчмаркинг“ на лечебните заведения за
болнична помощ;
22. обучава и оказва методическа помощ
в областта на методите за заплащане, кодирането на извършената дейност, кейс-микс
технологиите и диагностично свързани групи;
23. проучва, анализира, разработва и внедрява технологии и модели за заплащане на
медицински дейности;
24. планира, координира и контролира
дейностите по провеждане на обучение за
придобиване на образователната и научна
степен „доктор“ и научната степен „доктор
на науките“;
25. организира и провежда обучения в
областите на дейност на дирекцията.
Чл. 25. Отдел „Финансово-счетоводен и
човешки ресурси“:
1. организира, ръководи и контролира финансовата дейност и счетоводната отчетност;
2. организира дейности по своевременното
осчетоводяване на всички стопански операции;
3. съхранява счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила;
4. организира и отговаря за своевременното
осигу ряване на необходимата финансовосчетоводна информация и отчетност, както
и нейното архивиране;
5. организира и отговаря за своевременното
провеждане на инвентаризации и проверка на
стоково-материалните ценности;
6. изготвя отчетни форми за Министерството на здравеопазването, Националния
статистически институт, Националния осигурителен институт, Националната агенция
за приходите и др.;
7. изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касовото изпълнение на бюджета;
8. организира дейности по управление на
човешките ресурси;
9. изготвя и актуализира длъжностното
щатно разписание и поименното разписание
на длъжностите;
10. изготвя актовете, свързани с трудовите
правоотношения на служителите в центъра;
11. систематизира и съхранява личните
трудови досиета на всички служители на
центъра и при необходимост изготвя необходимите справки от тях.
Чл. 26. Отдел „Правна помощ и обществени поръчки“:
1. изготвя проекти на вътрешни актове на
центъра и проекти на договори от компетентността на центъра;
2. съгласува актовете, свързани с трудовите
правоотношения на служителите в центъра,
и дава становища по прилагането на Кодекса
на труда и подзаконовите нормативни актове,
издадени по неговото прилагане;
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3. дава становища и оказва правна помощ
на другите административни звена по въпроси,
свързани с дейността на центъра;
4. организира и осъществява процесуалното
представителство по дела, по които страна е
центърът;
5. контролира изпълнението на сключените
от центъра договори;
6. контролира изпълнението на заповедите на директора и влезлите в сила съдебни
решения;
7. планира, организира, координира и отговаря за дейностите по провеждане на обществени поръчки в съответствие с нормативните
изисквания и отговаря за законосъобразното
им провеждане;
8. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки,
провежда обществените поръчки и организира
подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на
обществените поръчки към Агенцията по
обществени поръчки;
9. изготвя график за провеждане на обществени поръчки през съответната календарна
година;
10. следи за спазването на сроковете във
връзка с освобождаването на гаранциите за
участие в процедурите и гаранциите за добро
изпълнение на сключените договори съгласно разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и изготвя заповеди за връщане/
задържане на същите;
11. съхранява и поддържа досиетата на
всички обществени поръчки.
Чл. 27. Отдел „Информационно обслужване
и връзки с обществеността“:
1. осъществява информационното обслужване и осигуряване на центъра;
2. извършва технологична поддръжка на
информационните системи и базите данни
в центъра, вкл. технологична поддръжка на
компютри, базови операционни системи и
базов софтуер;
3. поддържа и развива интернет страницата
и електронната поща на центъра;
4. следи за своевременно архивиране на
информацията – данните от основните сървърни приложения;
5. отговаря за връзките с обществеността
и осъществява цялостната медийна политика
и отразяване на дейността на центъра;
6. отговаря за организирането и провеждането на пресконференции, интервюта и други
по проекти, програми и актуални теми;
7. извършва езикови редакции и преводи
на научни материали, статии, научна кореспонденция, материали по национални и
международни проекти и др.;
8. организира извършването на специализирани езикови преводи при посещения
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на международни консултанти по проекти,
програми и други мероприятия.
Чл. 28. Отдел „Управление и поддържане
на собствеността“:
1. организира, ръководи и контролира
дейността по управление и поддържане на
собствеността;
2. отговаря за поддръжката на сградния
фонд;
3. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на общежитието за следдипломна квалификация (ОСДК);
4. организира дейността по поддръжка на
системите за осветление, отопление, вентилация, водоснабдяване, канализация, телефонна
централа, противопожарните средства, асансьор и други в сградите;
5. организира и контролира дейност та
по провеждане на тръжните процедури по
Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост;
6. съхранява и поддържа досиетата на
всички проведени търгове, като отбелязва в
контролен лист движението на документите;
7. планира и организира целогодишната
използваемост на легловия фонд на ОСДК;
8. организира и контролира събирането,
съхранението и отчитането на постъпилите
парични средства в ОСДК до ежедневното
им внасяне в касата на центъра;
9. организира и отговаря за пропускателния
и охранителния режим в сградите на центъра;
10. организира, осигурява и контролира
почистването и санитарно-хигиенните условия
в сградите на центъра;
11. организира и извършва транспортното
обслужване по разпореждане на директора;
12. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на центъра;
13. организира и контролира съхраняването на стоково-материалните ценности и
консумативи в центъра.
Чл. 29. Отдел „Деловодство и секретариат“:
1. организира деловодната дейност на
центъра;
2. води входящ и изходящ регистър, в които
регистрира документите по реда на постъпването им и излизането им от деловодството
на центъра;
3. образува преписки по постъпилите в
деловодството документи;
4. следи движението на документите и
при поискване дава информация за тяхно
местонахождение;
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5. координира връзките между външни
ведомства и организации и отделните структурни звена на центъра;
6. организира и следи графика за прием
на директора на центъра;
7. организира и отговаря за своевременното
движение на документооборота;
8. подготвя дневния ред на директорския
съвет, протоколира заседанията му и изготвя
препис-извлечения от протоколите;
9. координира дейностите по изпълнението
на текущи задачи между звената;
10. осъществява служебна и научна кореспонденция.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 30. Дейността на центъра се осъществява по предварително разработен годишен
план, изготвен в съответствие с целите на
Националната здравна стратегия, Стратегията
за развитие на Националната статистическа
система, Стратегията за електронно здраве
опазване и международни споразумения.
Чл. 31. (1) Директорите на дирекции в срок
до 15 ноември на предходната година правят
предложения до директора на центъра за годишния план за дейността на ръководените
от тях структурни звена.
(2) Годишният план се обсъжда от директорския съвет, одобрява се от директора
на центъра и се съгласува с министъра на
здравеопазването в срок до 15 декември на
предходната календарна година.
(3) Годишният план се утвърждава от директора на центъра в срок до 30 декември на
предходната календарна година.
Чл. 32. Изпълнението на годишния план
се отчита шестмесечно по структурните звена
на центъра.
Чл. 33. Ежегодно до 31 март директорът
представя на министъра на здравеопазването
годишен доклад за дейността на центъра за
предходната година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 23, ал. 2 от Закона за
здравето и отменя Правилника за устройството
и дейността на Националния център по опазване на общественото здраве и анализи (обн.,
ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм., бр. 66 от 2014 г.).
Министър:
Петър Москов
4619
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ГОРИТЕ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Лесозащитна
станция гр. София (обн., ДВ, бр. 14 от 2013 г.;
изм., бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Създава се чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) При осъществяване на правомощията си директорът на ЛЗС се подпомага
от заместник-директор.
(2) Заместник-директор може да бъде лице
с висше лесовъдско образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“, с трудов стаж по специалността не по-малко от 5 години, придобит
след завършване на висшето образование.
(3) Договорът със заместник-директора се
сключва, изменя и прекратява от директора
на ЛЗС след съгласуване с изпълнителния
директор на ИАГ.
(4) Правомощията на заместник-директора
се определят с длъжностна характеристика,
утвърдена от директора на ЛЗС.“
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на директора на ЛЗС
функциите му се изпълняват от заместникдиректора или от длъжностно лице, определено със заповед.“
2. В ал. 3 след думите „заповед на“ се
добавя „заместник-директора“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
4628

Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Дирекция на Природен парк
„Врачански Балкан“ (обн., ДВ, бр. 12 от 2012 г.;
изм., бр. 28 от 2013 г. и бр. 77 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) Седалището и адресът на управление на
дирекцията е Враца, м. Копана могила – разклона за с. Паволче.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Тони Кръстев
4629
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД 07-8
от 13 юли 2015 г.

за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори
по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред
инспекцията по труда
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и
отчитане на трудовите договори по чл. 114а,
ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията
по труда.
Чл. 2. С наредбата се утвърждава образец
на трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса
на труда съгласно приложението.
Раздел ІІ
Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
Чл. 3. (1) Трудовият договор по чл. 2 се
сключва между работник и работодател – регист риран земеделск и стопанин, като се
подписва преди постъпване на работа в два
екземпляра – по един за всяка страна.
(2) Трудовият договор се сключва за работа
за един ден за професии, неизискващи специална квалификация в основна икономическа
дейност „Растениевъдство“ – само за обработка на насажденията и ръчно прибиране
на реколтата от плодове, зеленчуци, розов
цвят и лавандула.
(3) Трудовият договор се изготвя по образец
съгласно приложението и съдържа данни за
страните, място на работа, наименование на
длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата и месец на изпълнение на работата,
продължителност на работното време, начало
и край на работния ден и данни, служебно
вписани от инспекцията по труда, заверила
съответния образец.
(4) Трудовото възнаграждение е в размер
на не по-малко от пропорционално определения за един ден размер на минималния
месечен осигурителeн доход по чл. 6, ал. 2,
т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за
дейността по чл. 3, ал. 2 и се изплаща от
работодателя – регистриран земеделски стопанин, лично на работника срещу разписка,
неразделна част от трудовия договор, в която
работникът полага саморъчен подпис върху
екземпляра, съхраняван от работодателя.
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(5) Работодателят – регистриран земеделски стопанин, попълва преди започването на
работа заверения образец, като посочва личните данни на работника, характера и мястото
на работа, дневното трудово възнаграждение,
начало и край на работния ден.
(6) Работодателят – регистриран земеделски стопанин, попълва след приключване на
работния ден разписката – част от образеца
на трудовия договор, като посочва размера
на дневното брутно трудово възнаграждение,
личните осигурителни вноски, дължими по
Кодекса за социално осигуряване и Закона
за здравното осигуряване, данъка по Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица, определя разликата между тях и изплаща на същата дата трудовото възнаграждение
на работника.
(7) Работодателят – регистриран земеделски стопанин, е длъжен при поискване от
органите на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, Националния осигурителен институт и Националната агенция за
приходите:
1. да предоставя своите екземпляри на
сключените трудови договори по чл. 114а,
ал. 1 от Кодекса на труда;
2. да изготвя и предоставя информация или
справка за броя и имената на работниците,
наети от него с трудов договор по чл. 114а,
ал. 1 от Кодекса на труда.
Раздел ІІІ
Предоставяне и регистриране на образци на
трудови договори
Чл. 4. (1) Работодателите – регистрирани
земеделски стопани, могат да се снабдят с
образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1
от Кодекса на труда, като ги разпечатат във
формат А4 от публикувания на електронната
страница на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“ утвърден образец или
ги получат от съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на
земеделския имот.
(2) Образци се заверяват от дирекциите
„Инспекция по труда“ по местонахождение
на земеделския имот чрез поставяне на всеки
от двата екземпляра на трудовия договор на
идентичен уникален идентификационен номер,
печат на съответната дирекция „Инспекция
по труда“ и подпис на длъжностното лице,
извършващо заверката и вписването на дан
ните от заверката в Регистър на заверените
образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1
от Кодекса на труда.
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(3) Ва лидни за наемане на работа по
реда на чл. 114а от Кодекса на труда са
само образците на трудови договори, които
съответстват по форма и съдържание на
утвърдения с наредбата образец, заверени
са от съответната дирекция „Инспекция по
труда“ и са вписани в регистър на заверените образци на трудови договори по чл. 114а,
ал. 1 от Кодекса на труда.
(4) Заверката на образците се извършва от
длъжностно лице в съответната дирекция
„Инспекция по труда“ срещу представени
от работодателя – регистриран земеделски
стопанин, платежни документи за авансово
внесените осигурителни вноски, регистрационна карта, издадена от съответната Областна
дирекция „Земеделие“, и справка по чл. 5,
ал. 7 от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.).
(5) Образци на трудови договори могат
да се предоставят за заверка в съответната
дирекция „Инспекция по труда“ или да се
получават от нея и от пълномощник, който
следва освен документите, посочени в ал. 4,
да представи на длъжностното лице изрично
пълномощно в оригинал, от което е видно,
че е упълномощен от работодателя – регистриран земеделски стопанин, да предоставя
за заверка и да получава заверени образци
на трудови договори.
(6) Работодателите – регистрирани земеделски стопани могат да използват образците
на трудови договори до края на календарната
година, за която са заверени от съответната
дирекция „Инспекция по труда“.
Раздел ІV
Отчитане на неизползвани образци на трудови договори
Чл. 5. (1) Работодателите – регистрирани
земеделски стопани, могат да върнат неизползваните образци на трудови договори
лично или чрез упълномощеното от тях лице
в съответната дирекция „Инспекция по труда“,
извършила заверката на образците.
(2) Длъжностното лице издава удостоверителен документ за броя на върнатите заверени
образци.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на
основание чл. 114а, ал. 7 от Кодекса на труда.
Министър:
Ивайло Калфин
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Приложение

Приложение към чл. 2 към чл. 2

Попълва се от Дирекция „Инспекция по труда“
Уникален идентификационен №
Дирекция „Инспекция по труда“, гр.
Дата:
Длъжностно лице, имена и подпис:
Печат на Дирекция „Инспекция по труда“

ТРУДОВ ДОГОВОР № .................
Днес,............20…. г., в гр./с. ............................................, на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда между:
1. .............................................................................................................................................................................................................

(регистриран земеделски стопанин – ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите)

представлявано от.............................................................................................................................................................,
(три имена на лицето, което представлява работодателя - регистриран земеделски стопанин и ЕГН)

притежаващ регистрационна карта, изд. на ................................... от Областна дирекция „Земеделие” – гр.
..........................................................................................................., наричан по-долу РАБОТОДАТЕЛ
и

2. .....................................................................................................................................ЕГН: ...........................................
(три имена на работника)

л.карта № …………….…………..……, изд.на ……………..………….. от МВР- ……………………..……,
постоянен адрес ........................................................................................................................................, наричан подолу РАБОТНИК, се сключи настоящият трудов договор:
1.РАБОТОДАТЕЛЯТ
възлага,
а
РАБОТНИКЪТ
приема
да
изпълнява
длъжността
……………………..............................................................................................................................................................
2. Място на работата: ……………………………………………………………………………………………………
3. Характер на работата: краткотрайна сезонна селскостопанска работа – обработка на насажденията/ръчно
прибиране на реколтата от ................................................................................................................................................
4. Работно време: пълно - 8 часов работен ден.
5. Срок /времетраене/ на договора – за един ден.
6. Дневно трудово възнаграждение: ………… (……………….…............……………………………………..) лева.
(в размер на не по-малко от пропорционално определения размер на минималния месечен осигурителен доход за
длъжността)

7. Трудовото възнаграждение по т. 6 се изплаща от работодателя в края на работния ден.
8. Начало и край на работния ден: от …………….… часа до …………………..часа на ....................... 20…... год.
9. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на РАБОТНИКА на работа,
което се удостоверява с подписването на този договор.
10. Трудовият договор се прекратява с изтичане на срока му.
Настоящият трудов договор се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които
задължително се връчва на работника преди започването на работа.
РАБОТОДАТЕЛ:.............................
/подпис и печат/

РАБОТНИК: ...........................

РАБОТНИКЪТ постъпи на работа на …..…………….20…..… година

/подпис/

Подпис на работника: ……………

РАЗПИСКА
Подписаният …………………………………………………………………………………………………………….
(три имена на работника)

получих трудовото си възнаграждение в размер на ....................... лв. /словом …………………...………….............
което е разликата между брутното трудово възнаграждение и удържаните лични осигурителни вноски по
КСО, ЗЗО и данъка по ЗДДФЛ, както следва:
Брутно трудово възнаграждение …………………………лв./словом …………………………………………………….
Лични осигурителни вноски по КСО и ЗЗО………………………….лв./словом …………………………………………
Данък по ЗДДФЛ…………………………………………………………лв./словом …………………………………………..
Дата, час: ……….…....20….... год., ……..…..….часа.
Подпис на работника: ……………
4654
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от
2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп.,
бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48
и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.; доп.,
бр. 78 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2012 г.,
бр. 40 от 2013 г.; изм. с Решение № 5079 от
2013 г. на ВАС – ДВ, бр. 93 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 111 от 2013 г.; доп., бр. 14 от 2015 г.;
изм., бр. 44 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 49
от 2015 г.)

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 8121з-1008 от 2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските
органи на Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 106 от 2014 г.)

Параграф единствен. В чл. 4, т. 3 след
думите „съгласно нормативен акт,“ се добавя
„талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона
за движението по пътищата,“.
Министър:
Владислав Горанов
4708

§ 1. В чл. 5, т. 1 след думата „експулсиране“
се добавя „принудително отвеждане,“.
§ 2. В чл. 6 след думите „непълнолетни
лица“ запетаята се заменя с тире, а думите
„които са“ се заличават.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 думите „Главна дирекция
„Охранителна полиция“ (ГДОП)“ се заменят
с „Главна дирекция „Национална полиция“
(ГДНП)“.
§ 4. В чл. 10 абревиатурата „ГДОП“ се
заменя с „ГДНП“.
§ 5. В чл. 11 абревиатурата „ГДОП“ се
заменя с „ГДНП“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румяна Бъчварова
4670
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-94
от 1 юли 2015 г.
Във връзка с възникнала необходимост от
изграждане на пътен надлез в железопътната отсечка Пазарджик – Стамболийски и пътни връзки
„Стамболийски“ на територията на гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание § 52, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПРЗЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 98 от 28.11.2014 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“ и ал. 4 (в редакцията му преди изменение и
допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 98 от 28.11.2014 г.) и
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2, във връзка
с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1
ЗУТ, предвид обстоятелството, че обектът е част
от реализирането на обект: „Модернизация на
железопътен участък Септември – Пловдив – част
от Трансевропейската железопътна мрежа“. Позиция 2 „Модернизация на железопътната отсечка Пазарджик – Стамболийски в границите
от край стрелка № 5 (км 119+624) по път № 1
и край стрелка № 1 (км 119+692) по път № 2 на
източната гърловина гара Пазарджик до край
стрелка № 3 (км 138+755) по път № 1 и начало
стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западната
гърловина на гара Стамболийски, включително
гарите Огняново и Стамболийски“, и е част от
жп линията София – Пловдив, обявена за обект
с национално значение съгласно Решение № 509
от 8.07.2011 г. на Министерския съвет; заявление
на Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с изх. № ЖИ-13689
от 14.04.2015 г. (вх. № АУ13-4 от 14.04.2015 г.),
допълнено с писмо вх. № АУ13-4 от 23.06.2015 г.;
Заповед № РД-02-15-136 от 15.10.2014 г. за изработване на проект за изменение на действащия
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) на гр. Стамболийски; извършено съобщаване на изработения
проект по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ, в т. ч.
със съобщение в „Държавен вестник“, бр. 4 от
16.01.2015 г., Констативен акт от 17.02.2015 г., че
не са постъпили възражения, и становище с изх.
№ 1747 от 12.05.2015 г. на Община Стамболийски,
съгласуване с Протокол № 2 от 24.02.2015 г. на
ОЕСУТ – Стамболийски, и писмо с № 0703 от
26.02.2015 г. на кмета на община Стамболийски;
писма № 04-00-1302 от 11.05.2015 г., № ЕО-16 от
5.06.2014 г. и Решение № 12-ПР от 2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС на инвестиционно предложение „Модернизация на жп линия София – Пловдив – Първи
етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък
Септември – Пловдив и изграждане на пътни

надлези“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ); Здравно заключение изх.
№ 1975 от 24.03.2015 г. на Регионалната здравна инспекция – Пловдив, при Министерството
на здравеопазването; становище с рег. № 83 от
12.02.2015 г. и писмо № 264 от 13.05.2015 г. на
Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стамболийски, съгласие
с писмо № 33-00-25 от 9.07.2014 г. и № 04-05-164
от 12.05.2015 г. на Министерството на културата;
съгласуване със: Областното пътно управление – Пловдив, при АПИ с писмо № 53-00-815 от
3.06.2015 г., „Енергиен системен оператор“ – ЕАД,
с писмо № ЦУ-ПМС-914(4) от 6.03.2015 г., „ЕВН
България Електроснабдяване“ – АД – КЕЦ Стамболийски, с Протокол № 14299290 от 25.02.2015 г.
и писмо № 4768 от 11.05.2015 г., „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив, с писмо
№ 213 от 9.02.2015 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с
писмо № БТГ 24-00-585 от 6.02.2015 г., „Ситигаз
България“ – ЕАД, със становище № 02-52 от
23.02.2015 г. и „БТК“ – АД, с писмо № 95-Д-14
от 9.02.2015 г.; писмо № 1104 от 6.04.2015 г. на
Община Стамболийски относно картотекираната
растителност; решение от Протокол № УТНЕ-0102-04 от 13.05.2015 г. на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика (НЕСУТРП) и Заповед № РД-02-15-43 от
17.03.2015 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството за предоставяне изпълнението
на функции по ЗУТ, одобрявам проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване (ПУП – ПРЗ) на гр. Стамболийски,
община Стамболийски, област Пловдив, одобрен
със Заповед № 413 от 18.07.1996 г. на кмета на община „Родопи“ и изменен със заповеди на кмета
на община Стамболийски: № 233 от 23.11.2011 г.,
№ 180 от 1.08.2007 г., № 164 от 2.08.2005 г., № 52
от 5.04.2005 г., № 408 от 23.12.2003 г. и № 24 от
17.02.2003 г., във връзка с изграждането на пътен
възел и пътни връзки „Стамболийски“, както следва: план за улична регулация на улични отсечки в
обхват: о.т. 533-710-709-701-699-698-697-696-695, о.т.
410-410а-421-420, о.т. 708-707-478-702-703-704-705-471,
о.т. 481-708-709 и създаване на нов тупик от о.т.
703 до о.т. 706 с улични кръстовища при: о.т. 410а,
о.т. 698, о.т. 699-701, о.т. 420, о.т. 421, о.т. 702-703,
о.т. 709, о.т. 708 и о.т. 533-710; ПРЗ на урегулирани
поземлени имоти (УПИ): УПИ V-3317 от кв. 62а
„за стопанска и обслужваща дейност“, УПИ I-3380,
3397 „за производствени, складови и обслужващи
дейности“, УПИ II-3443, 3378 „за производствени,
складови и обслужващи дейности“, УПИ IV-3398,
3445 „за производствени, складови и обслужващи
дейности“ от кв. 35а и УПИ II-3425, 3442 от кв. 35в
„за производствени, складови и обслужващи
дейности“ в устройствена зона „Предимно производствена“ (Пп) с устройствени показатели:
Пл. – 80 %, Кинт. – 2,5, височина Н – до 10 м (до
3 етажа), с начин на застрояване – свободно (е),
и минимално озеленяване – 20 %; план за регулация за: УПИ I от кв. 104а „за техническа инфраструктура“ в „устройствена зона за техническа
инфраструктура“ (Тти) и УПИ II от кв. 120 „за
озеленяване“ и схема на мрежите и съоръжения-
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та на техническата инфраструктура в обхвата на
проект: „Модернизация на железопътната линия
Септември – Пловдив – част от Трансевропейската
железопътна мрежа. Позиция 2 „Модернизация на
железопътната отсечка Пазарджик – Стамболийски в границите от край стрелка № 5 (км 119+624)
по път № 1 и край стрелка № 1 (км 119+692) по
път № 2 на източната гърловина гара Пазарджик
до край стрелка № 3 (км 138+755) по път № 1
и начало стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2
на западната гърловина на гара Стамболийски,
включително гарите Огняново и Стамболийски“,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част
от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
4631

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3383-П
от 7 юли 2015 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1533 от 21.08.2012 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 68 от 2012 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 3620
от 7.07.2015 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права за
управление на областния управител на област
Разград, представляващ поземлен имот с идентификатор 32874.201.204 с площ 8577 кв. м, намиращ
се в гр. Исперих, община Исперих, област Разград,
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-16 от 6.06.2005 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра (наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 75 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в
тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността
им в евро, която се превежда по банковата сметка
на Агенцията за приватизация и следприватизаци-
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онен контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само
в левове или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават
в стая 416 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни
юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и оглед на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване 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 15-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в сградата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
4614
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ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД № 1525
от 23 юни 2015 г.
На основа н ие ч л. 10, а л. 8 ЗНП, ч л. 15,
ал. 1 ППЗНП и решение на Общинския съвет – гр. Бургас, от 28.04.2015 г. (протокол № 51,
т. 58) нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
№ 19 „Ален мак“, кв. Сарафово, намираща се
в кв. Сарафово, ул. Антон Иванов 24, в Обединено детско заведение № 18 „Ален мак“, кв. Сарафово, ул. Антон Иванов 24 и ул. Рибарска 32,
считано от 1.09.2015 г.
2. Разкривам в Обединено детско заведение
№ 18 „Ален мак“, кв. Сарафово, 1 яслена група
за деца на възраст от 10 месеца до 3 години считано от 1.09.2015 г. и 1 група – детска градина.
3. Персоналът, обслужващ детското заведение, да се увеличи считано от 1.09.2015 г.,
както следва:
педагогически – 2 щатни бр.;
непедагогически – 4 щатни бр.;
медицински – 2 щатни бр.
4. Задължавам общинската администрация –
„Здравеопазване и социални дейности“, да направи постъпки пред Министерството на здравеопазването за осигуряване необходимия за
функционирането на яслената група щат (среден
медицински персонал).
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Йорданка Ананиева – заместник-кмет
„Култура и образование“.
Кмет:
Д. Николов
4633

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 2149-7
от 13 май 2015 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 № 16629/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по
АОС № 250 от 9.09.1997 г., представляващ ателие
№ 3, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 250 от 9.09.1997 г.,
представляващ ателие № 3 със застроена площ
46,83 кв. м (100 % тераси), заедно с 0,1266 %
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж, при начална тръжна цена
47 000 лв. без включен ДДС.
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.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1   

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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 4700 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC:
CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 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 тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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 18-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 11,30 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 4700 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
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и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за за к у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен 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 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
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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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп риват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4546
РЕШЕНИЕ № 2150-7
от 13 май 2015 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 № 16639/34 от 21.07.2014 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по
АОС № 255 от 9.09.1997 г., представляващ ателие
№ 1, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 255 от 9.09.1997 г.,
представляващ ателие № 1 със застроена площ
61,36 кв. м (100 % тераси), ведно с изба с полезна площ 9,61 кв. м, заедно с 0,1792 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, при начална тръжна цена 70 000 лв.
без включен ДДС.
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
приватизацията по Закона за приватизация и
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следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 7000 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC:
CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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 18-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 7000 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответ-
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ното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за зак у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен 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 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
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.
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V. Възлага на адвокат-довереника на Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по декларацията 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 кон т рол на дек лари ра н и т е да н н и п ред и
подписване на приложения към тръжната документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4547
РЕШЕНИЕ № 2151-7
от 13 май 2015 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 свои решения
№ 1664-9/34 от 21.07.2014 г. и № 1770-8/36 от
11 и 12.11.2014 г. за откриване на процедура за
приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 5, ет. 13,
по АОС № 253 от 8.09.1997 г., представляващ
ателие № 3, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев
18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 253 от 8.09.1997 г.,
представляващ ателие № 3 със застроена площ
46,83 кв. м (100 % тераси), заедно с 0,1266 %
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж, при начална тръжна цена
53 000 лв. без включен ДДС.
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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 5300 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централ-
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на кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC:
CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 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 тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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 18-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 16 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 5300 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв., с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
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14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за за к у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен 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 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
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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
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следп риват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни,
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4548
РЕШЕНИЕ № 2152-7
от 13 май 2015 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
№ 1768-8/36 от 11 и 12.11.2014 г. за откриване
на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот във Варна, ул. Капитан I ранг
Георги Купов 37, по АОС № 6683 от 29.12.2011 г.,
представляващ част от сграда, Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, намиращ се във Варна, ул. Капитан
I ранг Георги Купов 37, по АОС № 6683 от
29.12.2011 г., представляващ част от сграда с
идентификатор 10135.5510.789.5, състояща се от
СОС с идентификатор 10135.5510.789.5.2 със застроена площ 230 кв. м на втори етаж, ведно с
изба № 4, представляваща СОС с идентификатор
10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 кв. м на минус
първи етаж, заедно с 57,62 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж, при начална тръжна цена 146 000 лв.
без включен ДДС.
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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 14 600 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC:
CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при
„Централна кооперативна банка“ – А Д, клон
Варна, до 16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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 19-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9,30 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 14 600 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3262 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
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в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не с ъд ърж ат док у мен т за за к у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен 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 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
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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп риват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
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преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4556
РЕШЕНИЕ № 2153-7
от 13 май 2015 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 № 19573/20 от 17.02.2010 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 1, ет. 13,
по АОС № 5927 от 16.11.2009 г., представляващ
ателие № 1, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев
18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 5927 от 16.11.2009 г.,
п р едс т а в л я в а щ ат е л ие № 1 с ъ с з а с т р о ен а
площ 88,50 кв. м, ведно с изба с полезна площ
11,47 кв. м, заедно с 0,019318 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж, при начална тръжна цена 72 000 лв. без
включен ДДС.
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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2700 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 7200 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC:
CECBBGSF, п ри „Цен т ра л на кооперат и вна
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банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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 19-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 11,30 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 7200 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00,
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и
сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
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14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал);
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за за к у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен 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 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
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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп ри ват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация договор със
спечелилия търга участник след представяне
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на декларация за произхода на средствата и
придружаващите я документи и заплащане на
достигнатата при търга цена.
Председател:
И. Луков
4549
РЕШЕНИЕ № 2154-7
от 13 май 2015 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 № 30844/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване на процедура
за приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по
АОС № 251 от 9.09.1997 г., представляващ ателие
№ 2, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Христо Ботев 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 251 от 9.09.1997 г.,
п р едс т а в л я ва щ ат е л ие № 2 , с ъ с з ас т р о ена
площ 58,91 кв. м, ведно с изба с полезна площ
6,75 к в. м, заедно с 0,1681 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж, при начална тръжна цена 54 900 лв. без
включен ДДС.
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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2250 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 5490 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 1500 00, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, и BIC:
CECBBGSF, п ри „Цен т ра л на кооперат и вна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
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на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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 19-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 5490 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9   

14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за зак у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен 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 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
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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп риват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4550
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РЕШЕНИЕ № 2155-7
от 13 май 2015 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 № 18735/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура
за п ри ват иза ц и я на о бщ и нск и неж и л и щен
имот във Варна, ул. Охрид 25, по АОС № 218
от 28.07.1997 г., представляващ магазин и земя,
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, ул. Охрид 25, по
АОС № 218 от 28.07.1997 г., представляващ магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ
се в партера на триетажна жилищна сграда със
застроена площ 21,60 кв. м, заедно с 23 % идеални части от общите части на сградата и от
дворното място, представляващо поземлен имот
с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ
244 кв. м, при начална тръжна цена 26 100 лв.
без включен ДДС.
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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 1350 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 2610 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC:
CECBBGSF, п ри „Цен т ра л на кооперат и вна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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-
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ника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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 19-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 16 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 2610 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“;
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15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за за к у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен 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 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
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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп ри ват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4551
РЕШЕНИЕ № 2156-7
от 13 май 2015 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 № 18745/19 от 9.12.2009 г. за откриване на процедура
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за приватизация на общински нежилищен имот
във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4, по АОС № 7296
от 21.01.2013 г., представляващ магазин, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, ул. Дрин 65, бл. 4,
по АОС № 7296 от 21.01.2013 г., представляващ
магазин с идентификатор 10135.1503.645.1.33 и
застроена площ 24,74 кв. м, заедно с 3,56 %
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж при начална тръжна цена
31 500 лв. без включен ДДС.
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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 1350 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 3150 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС, по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC:
CECBBGSF, п ри „Цен т ра л на кооперат и вна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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“.
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13. Търгът да се проведе на 20-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 9,30 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 3150 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за за к у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
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16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен 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 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
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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп риват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4552
РЕШЕНИЕ № 2157-7
от 13 май 2015 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
№ 3081-4/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване
на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 1, вх. А, ет. 6, по АОС № 6113 от
20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
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І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 1, вх. А, ет. 6, по АОС № 6113
от 20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, с
идентификатор 10135.2556.1.4.20 и заст роена
площ 92,60 кв. м, заедно с 1,2826 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж при начална тръжна цена 81 000 лв.
без включен ДДС.
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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 2700 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 8100 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC:
CECBBGSF, п ри „Цен т ра л на кооперат и вна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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 20-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.
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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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 8100 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за зак у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т.14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
се проведе в съответствие с изискванията на
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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 публичен 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 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
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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп ри ват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4553
РЕШЕНИЕ № 2158-7
от 13 май 2015 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
№ 3082-4/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване
на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6, по АОС № 6131 от
20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6, по АОС № 6131
от 20.07.2010 г., представляващ ателие № 1, с
идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена площ
135,60 кв. м, заедно с 1,8782 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
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строеж, при начална тръжна цена 115 200 лв.
без включен ДДС.
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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3150 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 11 520 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC:
CECBBGSF, п ри „Цен т ра л на кооперат и вна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация, в стая 1210 на 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 20-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
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14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 11 520 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за за к у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен търг с явно наддаване и възнаграждение
съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата за търговете и
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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 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
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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп риват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4554
РЕШЕНИЕ № 2159-7
от 13 май 2015 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
№ 3083-4/32 от 9 и 10.03.2011 г. за откриване
на процедура за приватизация на общински
нежилищен имот във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 3, вх. В, ет. 6, по АОС № 6150
от 20.07.2010 г. и представляващ ателие № 1,
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, бул. Цар Освободител 88, бл. 3, вх. В, ет. 6, по АОС № 6150
от 20.07.2010 г. и представляващ ателие № 1,
с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена
площ 156 кв. м, заедно с 2,1607 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж, при начална тръжна цена 117 900 лв.
без включен ДДС.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта
на търга.
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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
приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер 3150 лв. без
включен ДДС.
9. Депозит в размер 11 790 лв. без включен
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10. Комплект ът тръжна документация се
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на
Община Варна срещу представяне на документ
за платени 500 лв. с включен ДДС по сметка
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC:
CECBBGSF, п ри „Цен т ра л на кооперат и вна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
При закупуване на тръжна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност, актуално състояние
на едноличен търговец или друго юридическо
лице по Търговския 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 участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация в стая 1210 на 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 20-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 16 ч. 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) или документ за
самоличност за физически лица (копие, заверено
от участника);
14.3. платежен документ за внесен депозит в
размер 11 790 лв. без включен ДДС, платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.4. платежен документ за закупена тръжна
документация в размер 500 лв. с включен ДДС
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по сметка IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна (оригинал);
14.5. удостоверение за липса на публични
взема н и я к ъм Общ и на Варна о т д и рек ц и я
„Местни данъци“ (оригинал);
14.6. удостоверение за липса на задължения
по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната агенция
за приходите (оригинал);
14.7. декларация за извършен оглед на обекта;
14.8. декларация за запознаване с тръжните
условия;
14.9. декларация за конфиденциалност;
14.10. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна;
14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за
обявяване в несъстоятелност или се намира в
ликвидация – оригинал (за юридическите лица);
14.12. служебна бележка от съдебноизпълнителната служба при съответния районен съд
за липса на образу вани изпълнителни дела
срещу физически лица и лицата, управляващи
и представляващи юридическите лица, както и
за самите юридически лица (оригинал);
14.13. свидетелство за съдимост за физически
лица и за лицата, управляващи и представляващи
юридическите лица (оригинал).
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, 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 прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит
за участие в търга;
15.4. не съд ържат док у мен т за зак у пена
тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените
в т. 14 документи.
16. Разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация:
16.1. публичният търг с явно наддаване да
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 публичен 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 Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол, и за реда и
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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 Общинския съвет – гр. Варна, проверката на данните
по дек лараци ята за произход на средствата
в съответствие с изискванията на Наредбата
за сведенията, които съдържа дек ларацията
по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и
следп ри ват иза ц ионен кон т рол, и за реда и
органите за контрол на декларираните данни
преди подписване на приложения към тръжната
документация договор.
VІ. Упълномощава председателя на Общинския съвет – гр. Варна, да подпише приложения към тръжната документация 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:
И. Луков
4555

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1226
от 23 юни 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява план за изменение на
ПУП – ПР на к.к. Слънчев бряг-запад, в частта
му за УПИ І в кв. 4501 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентичен с имот с идентификатор
51500.506.519 по КК на гр. Несебър.
В частта план за регулация УПИ І с площ
12 112 кв. м с предназначение „За обществена
пералня и трафопост“ се разделя на новообразувани:
УПИ І за сгради 2, 3, 9, 10 и 11 и западната
част на сграда 12 с площ 7818 кв. м, като отреждането му се запазва, а именно „За обществена
пералня и трафопост“;
УПИ VІ за сгради 5, 6, 7 и 8 с площ 1851 кв. м
и се отрежда „За складове и търговия“;
УПИ VІІ за източната част от сграда 12 с
площ 1163 кв. м и се отрежда „За складове и
търговия“;
УПИ VІІІ за сграда 1 с площ 1280 кв. м и се
отрежда „За складове и търговия“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересованите
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4597
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РЕШЕНИЕ № 1228
от 23 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връ зка с ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, за явление
вх. № Н2-УТ-1261 от 14.01.2015 г., Заповед № 43
от 6.02.2015 г. на кмета на община Несебър,
становище изх. № Н2-У Т-249 от 19.02.2015 г.
на главния архитект на община Несебър, протоколно решение по т. 2 от протокол № 4 от
заседание на ОЕСУТ, проведено на 20.03.2015 г.,
и становище изх. № 8786/2014 г. от РИОСВ – Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява:
Изменение на ПУП – ПЗ за УПИ ІІІ-542 с
идентификатор по КК 61056.501.473 в кв. 65 по
плана на с. Равда, като се повишават градоустройствените показатели, както следва: Кпл. – от
30 % на 55 %, Кинт. – от 0,85 на 1,80, максимална височина на застрояване – от 2 етажа +
тавански на максимална височина Нкорниз=13
м, и минимално озеленена площ – от 50 % на
40 %, устройствена зона „Жс“.
Изменение на ПУП – ПЗ за УПИ І-556 с
идентификатор по К К 61056.501.474 в к в. 66
по плана на с. Равда, като се повишават градоустройствените показатели, както следва:
Кпл. – от 30 % на 55 %, Кинт. – от 0,85 на 1,80,
максимална височина на застрояване – от 2
етажа + тавански на максимална височина,
устройствена зона „Жс“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4598
РЕШЕНИЕ № 1235
от 23 юни 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър,
одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект „Външно
кабелно ел. захранване от ТНН-1 на БКТП „Бостанлъка-2“, изграден в ПИ 51500.17.29 до КРШ,
комбиниран с ел. табло в ПИ 51500.14.5“, по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка,
община Несебър. Трасето за полагане на кабела
е с дължина 272 м и преминава през имоти с
идентификатори 51500.17.29 (частна собственост),
51500.21.39 (селскостопански общински път) и
51500.16.20 (селскостопански общински път) по
КК на гр. Несебър, м. Бостанлъка.
Определен е сервитут по 0,60 м от страна на
сградите и 1,5 м от другата страна на кабела,
като площта на сервитутната зона е 570 кв. м и
засяга имоти: ПИ 51500.16.20 (селскостопански
общински път), ПИ 51500.17.29 (урбанизирана
територия, частна собственост) и ПИ 51500.21.39
(селскостопанск и общинск и път), по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка,
община Несебър.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4599
РЕШЕНИЕ № 1237
от 23 юни 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява план за изменение на
ПУП – ПЗ на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му
за УПИ VІ-330 в кв. 4004 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентичен с имот с идентификатор
51500.507.19 по КК на гр. Несебър.
В частта план за застрояване се променя
номерът на имота от У ПИ V І-330 на У ПИ
VІ-19 в съответствие с идентификатора му по
кадастрална карта, като същият се отрежда
„За курортно и жилищно строителство“ и се
установяват следните устройствени показатели:
Плътност на застрояване=30 %, Нкорниз=15 м,
Кинт.=1,5 и минимално озеленена площ от 50 %
в устройствена зона „Ок“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересованите
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4600
РЕШЕНИЕ № 1239
от 23 юни 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.  Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект
„Външни В и К връзки“, за поземлен имот с
и ден т ифи к ат ор 5150 0.77.28 по к а дас т ра л ната карта на гр. Несебър, м. Кокалу, община
Несебър. Трасето започва от съществу ваща
мрежа в ПИ 51500.77.37 (полски общински път,
собственост на Община Несебър), преминава
през ПИ 51500.77.37 (полск и общинск и път,
собственост на Община Несебър) и достига до
ПИ 51500.77.28 (урбанизирана територия, частна
собственост). Дължината на трасето е 210 м. Определен е сервитут по 3 м от двете страни на
съоръженията, като площта на сервитутната
зона е 1622 кв. м и засяга имоти: ПИ 51500.77.37
(полски път, собственост на Община Несебър),
ПИ 51500.77.30 (урбанизирана територия, частна
собственост), ПИ 51500.77.40 (частна собственост), ПИ 51500.77.41 (частна собственост), ПИ
51500.77.42 (частна собственост), ПИ 51500.77.43
(частна собственост), ПИ 51500.77.38 (полски път,
собственост на Община Несебър), ПИ 51500.78.22
(полски път, собственост на Община Несебър)
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и ПИ 51500.54.16 (полски път, собственост на
Община Несебър) по кадастралната карта на
гр. Несебър, м. Кокалу, община Несебър.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде оспорено от заинтересованите
лица в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
4601

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 415
от 14 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
Одобрява частично изменение на подобен
устройствен план – план за регулация за част
от кв. 30 и част от кв. 41 по плана на гр. Омуртаг, община Омуртаг.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общ и на Ом у р т а г п р ед А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Търговище.
Председател:
М. Исмаил
4634

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 702
от 29 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 60, ал. 1 АПК
Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план
ПУП (парцеларен план) за битова канализация
на с. Веселие, община Приморско, попадащ в
ПИ с идентификатор № 10731.20.41 по КК на
с. Веселие – участък от о.т. 1 до о.т. 112 по плана
за регулация на с. Веселие.
Посочените изменения са съгласно червените
и черните надписи и линии на приложения към
решението проект.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският съвет – гр. Приморско, допуска предварително
изпълнение на решението.
Председател:
М. Барцулева
4615
РЕШЕНИЕ № 703
от 29 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява подробния устройствен план ПУП
(парцеларен план) за битова канализация на
с. Веселие, община Приморско, попадащ в ПИ
с идентификатор № 10731.23.8 и ПИ с идентифи-
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катор № 10731.23.20 по КК на с. Веселие – участък от о.т. 82 до о.т. 84 по плана за регулация
на с. Веселие.
Посочените изменения са съгласно червените
и черните надписи и линии на приложения към
решението проект.
2. На основание чл. 60, ал. 1 АПК Общинският
съвет – гр. Приморско, допуска предварително
изпълнение на решението.
Председател:
М. Барцулева
4616

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 729
от 30 юни 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли,
реши:
Одобрява П У П – парцеларен план за изграждане на кабелна линия НН от БКТП в ПИ
І-001490, местност Юрена, землище на с. Овчарово, община Харманли, до ПС в ПИ 206041,
местност Малката звезда, в землище с. Коларово,
община Харманли. Кабелната линия преминава
през земеделски имоти: ПИ 001496 – дере (собственост на Община Харманли), и ПИ 001491 и
001490 (собственост на възложителя) в землище
с. Овчарово, и през имоти: ПИ 001536 – полски
път (собственост на Община Харманли) и ПИ
206027 и 000228 (собственост на възложителя).
Сервитутът на кабелната линия е по 2 м от двете
страни спрямо оста на трасето съгласно чл. 7,
ал. 2 от Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите
на енергийните обекти. Разположението на трасето и сервитутните зони са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
4605
17. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 154, а л. 5 във връзка с чл. 143, чл. 144,
ал. 1 – 3, чл. 145, ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“, чл. 148,
ал. 3, букви „б“ и „в“ и чл. 154, ал. 2, т. 5 и 8 ЗУТ
и при условията на чл. 60, ал. 1 АПК е издал
Заповед № РС-56 от 30.06.2015 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
допълване на Разрешение за строеж № РС-7 от
12.02.2015 г. (ДВ, бр. 17 от 2015 г.), издадено на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, за строеж: ,,Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.1:
„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от
км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в меж дугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9   

Димитровград и Симеоновград и всички гари
и спирки между тях, с приблизителна дължина
на железния път 36 км“. Участък: Междугарие
Димитровград – Симеоновград от км 254+240
до КС4 на км 255+011.28, гара Симеоновград
от км 255+011.28 до км 255+720, намиращ се на
територията на община Симеоновград, област
Хасково, за изграждане на пешеходен надлез на
км 254+644 и пешеходен надлез на км 255+504
на територията на община Симеоновград, област
Хасково. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок след обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството на
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
4630
91. – Национа лна агенци я за при ходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ 1678/2011/000322 от 2.07.2015 г. възлага на
Севдалин Миланов Курдов с адрес: Велико Търново, ул. Тодор Иванов 1, вх. В, ет. 5, ап. 14, следния
недвижим имот: самостоятелен обект – ателие
за т ворческа дейност Б11 с и ден т ификатор
10447.506.140.2.40, със ЗП 126,77 кв. м, състоящ
се от: коридор, килер, две спални, две сервизни
помещения, дневна със столова и южна тераса,
както и с 2,8985 % ид. части от общите части на
сградата и съответните на застроената площ на
ателието ид. части от правото на строеж заедно с
1,5863 % ид. части от поземлен имот с идентификатор № 10447.506.140, целият с площ 1310 кв. м.
Административен адрес на ателие Б11 е Велико
Търново, ул. Стоян Михайловски 9, вх. Б, ет. 6,
при съседи: 10447.506.140.2.41, 10447.506.140.2.28,
10447.506.140.2.27, 10447.506.140.2.39, 10447.506.
140.2.38, 10447.506.140.2.29. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при районния съд по местонахождението на имота.
4585
72. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49 във връзка с чл. 133, ал. 1,
т. 5 от Закона за адвокатурата с решение по д.д.
№ 6/2015 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Константина Василева Николова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
4587
73. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 48/2015 г. на
Висшия дисциплинарен съд Красимир Димов Тодоров – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок осем месеца.
4588
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154. – Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни
докторанти за учебната 2015 – 2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от
18.05.2015 г. Дата на обявяване на конкурса – 17 август 2015 г. В срок от 17.08.2015 г. до 16.10.2015 г.
кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1, стая 310, тел. 9795260.

Приложение
Списък на докторските програми, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2015 – 2016 г.
Шифър
4.5.
4.5.

Научна специалност
Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

Редовна
форма

Задочна
форма

Обучаваща
организация

1

-

ИМИ

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

2

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

ИМеханика

Математика (Механика на флуидите)

1

ИМеханика

Математика (Механика на деформируемото твърдо
тяло)

1

ИМеханика

Математика (Приложна механика)

1

ИМеханика

Математика (Биомеханика)

1

ИМеханика

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

-

ИМеханика

1

-

ИМеханика

-

2

ИСИР

2

-

ИСИР

5.1.
5.6.
5.2.

5.2.

Материали и материалознание (Технология на композитните материали)
Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната
техника)
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката
в техническите науки)

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

2

ИСИР

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

-

ИИКТ

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

-

ИИКТ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

1

ИИКТ

1

-

ИИКТ

1

1

ИИКТ

1

-

ИИКТ

1

-

ИИКТ

5.2.

5.2.
5.3.
5.3.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление)
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката
в различни области на науката)
Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)
Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи)

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

2

-

ИЯИЯЕ

4.1.

Физически науки (Неутронна физика и физика на
ядрените реактори)

-

1

ИЯИЯЕ

4.2.

Химически науки (Радиохимия)

1

-

ИЯИЯЕ

2

1

ИЕЕС

2

-

ИИХ

4.2.
4.2.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически
източници на тока)
Химически науки (Процеси и апарати в химичната
и биохимичната технология)
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4.1.
4.2.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
4.1.
5.5.
5.6.
5.13.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Научна специалност
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)
Химически науки (Технология на полупроводникови
материали и електронни елементи)
Физически науки (Физика на кондензираната материя)
Физически науки (Математическо моделиране и
приложение на математиката във физиката)
Физически науки (Физика на вълновите процеси)
Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)
Физически науки (Физика на вълновите процеси)

С Т Р. 4 1   

Редовна
форма

Задочна
форма

Обучаваща
организация

1

-

ЦЛСЕНЕИ

1

-

ЦЛСЕНЕИ

2

-

ИФТТ

1

1

ИЕ

1

-

ИЕ

1

1

ИЕ

3

-

ИОМТ

1

-

ИОМТ

Транспорт, корабоплаване и авиация (Теория на
кораба)
Материали и материалознание (Материалознание
и технология на машиностроителните материали)
Общо инженерство (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)

-

2

ИМСТ с ЦХА

1

-

ИМСТ с ЦХА

2

2

ИМСТ с ЦХА

4.1.

Физически науки (Механика на флуидите)

1

-

ИМСТ с ЦХА

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

1

-

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Аналитична химия)

-

1

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Органична химия)

1

-

ИОХЦФ

1

-

ИОХЦФ

1

-

ИОХЦФ

4.2.
4.2.

Химически науки (Нефтохимия и нефтохимичен
синтез)
Химически науки (Технология на природните и
синтетичните горива)

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически
източници на тока)

1

-

ИФХ

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

2

-

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

-

ИКатализ

2

-

ИПолимери

1

-

ЦЛПФ-Пл

4.2.
4.1.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

2

-

ИМолБ

3.2.

Психология (Психофизиология)

1

1

ИНевробиология

7.1.

Медицина (Фармакология)

-

1

ИНевробиология

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

1

-

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИМикрБ

5.11.
4.3.

Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)
Биологически науки (Физиология на животните и
човека)

1

ИМикрБ

-

1

ИБФБМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

1

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

-

ИБИР

6.3.

Животновъдство (Развъждане на селскостопански
животни, биология и биотехника на размножаването)

1

1

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Антропология)

1

-

ИЕМПАМ
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Редовна
форма

Задочна
форма

Обучаваща
организация

4.3.

Биологически науки (Морфология)

1

1

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Вирусология)

1

-

ИЕМПАМ

6.4.

Ветеринарна медицина (Паразитология и инвазионни
болести на животните и човека)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Ботаника)

2

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Хидробиология)

1

-

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

2

1

ИБЕИ

4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

-

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Лесомелиорации, защита на
горите и специални ползвания)

1

-

ИГората

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и
семепроизводство)

2

1

ИГората

4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

-

НПНМ

4.4.

Науки за земята (Регионална геология)

1

-

Геологически и-т

5.6.

Материали и материалознание (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

-

НИГГГ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша
и приложна геодезия)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Физика на океана, атмосферата и
околоземното пространство)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Сеизмология и вътрешен строеж
на земята)

1

1

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Климатология)

-

1

НИГГГ

4.1.

Физически науки (Метеорология)

1

-

НИМХ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство)

1

1

НИМХ

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

-

ИА-НАО

4.1.

Физически науки (Хелиофизика)

1

-

ИА-НАО

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

-

1

ИКИТ

4.1.

Науки за земята (Физика на океана, атмосферата и
околоземното пространство)

2

-

ИКИТ

4.4.

Науки за земята (Дистанционни изследвания на
Земята и планетите)

1

1

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика,
балистика и управление на полета на летателни
апарати)

2

-

ИКИТ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

2

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Български език)

1

1

ИБЕ

2.1.

Филология (Българска литература)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия)

1

-

И-т за литература

2.1.

Филология (Балкански литератури и култури)

1

-

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Стара история и тракология)

1

-

ИБалкЦТ

БРОЙ 54
Шифър
3.1.
3.1.
3.1.
8.1.
8.3
5.7.
8.3
8.4.
8.4.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Научна специалност
Социология, антропология и науки за културата
(Фолклористика)
Социология, антропология и науки за културата
(Етнография)
Социология, антропология и науки за културата
(Музеология)
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства – народни изкуства – обредно изкуство)
Музикално и танцово изкуство (Музикознание и
музикално и танцово изкуство)
Архитектура, строителство и геодезия (Теория и
история на архитектурата)
Музикално и танцово изкуство (Музикознание и
музикално изкуство)
Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия)
Театрално и филмово изкуство (Театрознание и
театрално изкуство)

С Т Р. 4 3   

Редовна
форма

Задочна
форма

Обучаваща
организация

2

-

ИЕФЕМ

2

-

ИЕФЕМ

1

ИЕФЕМ

1

-

ИЕФЕМ

1

-

ИЕФЕМ

1

-

ИИИЗК

1

-

ИИИЗК

1

1

ИИИЗК

1

-

ИИИЗК

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

КМНЦ

2.2.

История и археология (Археология)

2

-

НАИМ

-

2

ИИконИ

-

1

ИИконИ

3.8.
3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална
икономика и история на народното стопанство)
Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит
и застраховка)

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

-

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление (индустрия)

-

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

-

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

-

ИДП

3.6.

Право (Стопанско/Търговско право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Наказателен процес)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Международно и частно право)

-

1

ИДП

3.6.

Право (Международно публично право)

-

1

ИДП

1

-

ИИНЧ

2

-

ИИНЧ

-

2

ИИНЧ

2.2.
3.1.
3.2.

История и археология (История на България (Историческа демография)
Социология, антропология и науки за културата
(Социология)
Психология (Обща психология (Психология на
личността)

3.2.

Психология (Социална психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Педагогическа и възрастова психология)

1

-

ИИНЧ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

-

ИИНЧ

2.3.

Философия (Философия на културата, политиката,
правото и икономиката )

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (История на философията)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Логика)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Онтология)

1

-

ИИОЗ

3

1

ИИОЗ

1

-

ИИОЗ

3.1.
3.1.
4632

Социология, антропология и науки за културата
(Социология)
Социология, антропология и науки за културата
(Наукознание)

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

20. – Националната художествена академия
обявява следните конкурси за 2015 г. по докторска
програма „Изкуствознание и изобразителни изкуства“ от професионално направление 8.2. Изобразително изкуство от област на висше образование
8. Изкуства – общо 24, в следните катедри:
За редовни докторанти – общо 19:
„ Ж и в о п и с “ – е д н а ; „С т е н о п и с “ – е д н а ;
„Скулптура“ – една; „Графика“ – една; „Плак ат и визуа л на ком у н и к а ц и я“ – ед на; „Изкуствознание“ – две; „Теория и практика на
художественото образование – една; „Керамика“ – една; „Текстил, изкуство и дизайн“ – една;
„Метал“ – една; „Индустриален дизайн“ – две;
„Рек ламен дизайн“ – една; „Дизайн на пор-

№

Докторска програма
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целан и стък ло“ – две; „Дизайн за детската
среда“ – две; „Мода“ – една.
За задочни докторанти – общо 5:
„С т еноп ис“ – ед н а ; „С к у л п т у р а“ – ед н а ;
„Графика“ – една; „Плакат и визуална комуникация“ – една; „Мода“ – една. Срок за подаване
на документи за докторантурите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки – тел.: 988 17 02 – Учебно-методичен отдел.
4611
42. – Селскостопанската академия обявява
конкурс за прием на докторанти (редовна и
задочна форма на обу чение – държавна поръчка) за у чебната 2015/2016 г. по следните
акредитирани докторски програми:

Форма на
обучение
Р

З

Научна организация

1.

Икономика и управление (по отрасли)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

2.

Организация и управление на производството (по отрасли)

2

2

Институт по аграрна икономика, София

3.

Икономика и организация на труда

2

2

Институт по аграрна икономика, София

4.

Генетика

2

1

Агробиоинститут, София

5.

Физиология на животните и човека

1

-

Институт по животновъдни науки, Костинброд

6.

Механизация и електрификация на
растениевъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

7.

Механизация и електрификация на
животновъдството

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

8.

Хидромелиоративно строителство

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

9.

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

10.

Технология на тютюна и тютюневите изделия

1

-

Институт по тютюна и тютюневите изделия,
Марково

Технология на биологично активните
11. вещества (вкл. ензими, хормони,
белтъчини)

-

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

1

-

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

3

-

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

-

1

Институт по полски култури, Чирпан

13. Почвознание

2

-

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

14. Агрохимия

1

1

Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров“, София

1

-

Институт по полски култури, Чирпан

3

1

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

1

-

Земеделски институт, Шумен

3

1

Добруджански земеделски институт, Г. Тошево

1

1

Институт по земеделие, Карнобат

2

-

Институт по фуражните култури, Плевен

1

-

Институт по тютюна и тютюневите изделия,
Марково

12. Общо земеделие

15.

Селекция и семепроизводство на
културните растения

БРОЙ 54

№

ДЪРЖАВЕН

Докторска програма

ВЕСТНИК

Форма на
обучение

С Т Р. 4 5   

Научна организация

Р
2
1
2
1

З
-

1

-

18. Декоративни растения

1

-

19. Зеленчукопроизводство

1

-

20. Фуражно производство, ливадарство

1

-

1

-

1

-

1

-

1
1

-

Институт по фуражните култури, Плевен
Институт по полски култури, Чирпан
Институт по овощарство, Пловдив
Институт по земеделие, Кюстендил
Институт по планинско животновъдство и
земеделие, Троян
Институт по декоративни растения, София
Институт по зеленчукови култури „Марица“,
Пловдив
Институт по планинско животновъдство и
земеделие, Троян
Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията „Н. Пушкаров“, София
Институт по зеленчукови култури „Марица“,
Пловдив
Институт по тютюна и тютюневите изделия,
Марково
Агробиоинститут, София
Земеделски институт, Ст. Загора

2

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1
2
1
1
1
1

1
1
1

25. Овцевъдство и козевъдство

1

-

26. Свиневъдство
27. Специални отрасли (коне)

1
1
1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд
Институт по фуражните култури, Плевен
Земеделски институт, Шумен
Земеделски институт, Стара Загора
Институт по животновъдни науки, Костинброд
Институт по животновъдни науки, Костинброд
Институт по планинско животновъдство и
земеделие, Троян
Земеделски институт, Стара Загора
Земеделски институт, Шумен
Институт по животновъдни науки, Костинброд

16. Растениевъдство

17. Овощарство

Рас т и т е л на з а щ и т а (вк л. фи т о 21. патология, вирусология, хербология
и др.)

Развъждане на селскостопанските
22. животни, биология и биотехника
на размножаването
23.

Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите

24. Говедовъдство и биволовъдство

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията на
кандидата в съответната научна област. Документите се подават в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска 30, стая № 102, от 9 до 17 ч.; телeфони за
контакти: 028127560, 028127580. Срокът за подаване
на документи е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Такса за кандидатстване – 30 лв.
4610
48. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конкурс за прием на докторанти държавна поръчка – редовна форма на обучение, и платено
обучение за учебната 2015/2016 г., както следва:
Професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по …, научна специалност „Методика
на обучението по изобразително изкуство“ – един
редовно обучение; професионално направление 8.3.
Музикално и танцово изкуство, научна специалност: „Музикознание и музикално изкуство“ (музикално-сценична режисура, полифония, солфеж,

пиано и акордеон и поп и джаз) – петима редовно
обучение, със срок за подаване на документи 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в АМТИИ, ул. Т. Самодумов 2, ет. 3,
стая 34, тел.: 032/601 477, 0877665701.
4169
10. – Националният център по радиобиология
и радиационна защита обявява конкурси за доцент
за секция „Радиационна защита при медицинско
облъчване“ в област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Медицинска
радиологична физика“ и за редовен докторант за
секция „Радиационен контрол“ в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научната
специалност „Радиационна хигиена“ със срок на
приемане на документите – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи: НЦРРЗ, 1606 София,
ул. Св. Георги Софийски 3, сграда 7, стая № 105,
тел.: +3592 8621123; факс: +3592 8621059; e-mail:
sdo@ncrrp.org.
4609
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13. – Институтът по рибни ресурси – Варна,
към ССА – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“
(морски зообентос), професионално направление
4.3. Биологически науки със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в секретариата на института, гр. Варна 9000,
бул. Приморски 4, ПК 72, тел. 052 63 20 66.
4595
14. – Институтът по рибни ресурси – Варна,
към ССА – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност доцент по научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“
(хидрохимия), професионално направление 4.2. Химически науки със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в секретариата
на института, гр. Варна 9000, бул. Приморски 4,
ПК 72, тел. 052 63 20 66.
4596
6. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на ел. кабел от
съществуващ стълб ЖР – 87 на ЕП – Писанец,
преминаващ през ПИ 000366 и ПИ 000342 до
МТТ – 100/20/0,4, монтирано на границата на ПИ
163005 в землището на гр. Ветово. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация Ветово.
4635
80. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), за електропровод ,,ВЛ 110 kV п/ст
,,Каварна“ до стълб 12 от ВЛ 110 kV ,,Нектар“ от
п/ст ,,Варна север“, разположен на територията
на общините Варна и Аксаково, област Варна, и
общините Балчик и Каварна, област Добрич, със
засегнати имоти на територията на община Каварна,
както следва: имоти с идентификатори 05009.11.3,
05009.11.40, 05009.11.41, 05009.11.47, 05009.11.104,
05009.11.124, 05009.11.201 в землище с. Божурец,
община Каварна; 66113.11.3, 66113.11.4, 66113.11.6,
66113.11.39, 66113.11.60, 66113.11.79, 66113.11.80,
66113.11.81, 66113.11.139, 66113.11.146, 66113.11.147,
66113.12.8, 66113.12.23, 66113.12.34, 66113.12.35,
66113.12.36, 66113.12.43, 66113.12.58, 66113.12.59,
66113.12.76, 66113.12.77, 66113.12.80, 66113.12.85,
66113.12.86, 66113.12.138, 66113.12.144, 66113.12.145,
66113.12.170, 66113.12.171, 66113.13.52, 66113.14.165,
66113.18.5, 66113.18.7, 66113.18.13, 66113.19.24,
66113.19.25, 66113.19.27, 66113.19.29, 66113.19.30,
66113.19.31, 66113.19.32, 66113.19.33, 66113.19.34,
66113.19.41, 66113.19.42, 66113.19.49, 66113.19.52,
66113.19.53, 66113.19.63, 66113.19.64, 66113.19.67,
66113.19.68, 66113.19.70, 66113.19.117, 66113.19.123,
66113.19.124 и 66113.19.129 в землище с. Селце,
община Каварна; 35064.12.98, 35064.16.2, 35064.16.4,
35064.16.9, 35064.16.10, 35064.16.20, 35064.16.21,
35064.16.22, 35064.16.25, 35064.16.26, 35064.16.27,
35064.16.28, 35064.16.29, 35064.16.40, 35064.16.41,
35064.16.103, 35064.16.107, 35064.17.14, 35064.17.31,
35064.17.39, 35064.17.40, 35064.17.42, 35064.17.51,
35064.17.52, 35064.17.53, 35064.17.63, 35064.17.134,
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35064.20.12, 35064.20.13, 35064.20.19, 35064.20.20,
35064.20.26, 35064.20.46, 35064.20.79, 35064.20.80,
35064.20.131, 35064.20.132, 35064.20.133, 35064.20.137,
35064.20.138, 35064.20.139, 35064.112.19, 35064.112.25,
35064.112.42, 35064.112.43, 35064.112.53, 35064.112.74,
35064.112.75, 35064.112.76, 35064.112.129, 35064.112.131,
35064.112.132 и 35064.112.134 в землище гр. Каварна, община Каварна, област Добрич. Проектът се
намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени искания, предложения и възражения по
него до общинската администрация – Каварна.
4602
5. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР (план за
регулация) за ПИ пл. № 220 в кв. 53 по плана на
с. Градец, област Сливен. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
4608
71. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за
учредяване право на строеж върху поземлен имот
в горска територия без промяна предназначението
на територията – частна държавна собственост, ПИ
№ 196011, местност Домуз дере, землище с. Оризари, община Твърдица, област Сливен. Изработеният
проект е на разположение всеки работен ден в
стая № 17, ет. 3, в сградата на Община Твърдица,
пл. Свобода 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
4607

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от фондация
„Макове за Мери“ на § 1, т. 17 на Наредба № 19
от 22.12.2014 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Акушерство и гинекология“ на министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 106 от 2014 г.),
по което е образувано адм. д. № 6275/2015 г. по
описа на Върховния административен съд.
4586
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Николай Георгиев Петков
против Заповед № 827 от 4.05.2015 г. на кмета на
община Благоевград, с която е одобрен подробен
устройствен план – изменение на ПР за УПИ
IX (читалище), кв. 8а по плана на с. Бело поле,
община Благоевград, за делба и образуване на 3
броя нови урегулирани поземлени имота: УПИ
XIII-260, общ., с предназначение за „жилищно
строителство“; УПИ XIV-260 с предназначение
за „жилищно строителство“ и УПИ IX-260 с
предназначение за „жилищно строителство“, и
нов УПИ XV в кв. 8а по плана на с. Бело поле,
община Благоевград, и ПЗ за новообразуваните
УПИ XIII-260, общ., УПИ XIV-260 и УПИ IX-260,
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кв. 8а по плана на с. Бело поле, община Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване, е образувано адм. дело № 427/2015 г. по
описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 17.09.2015 г. в 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва 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
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат 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 подадени жалби в законоустановения срок.
4593
Административният съд – София-град, второ
отделение, 38 състав, съобщава, че срещу съобщение на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ от 30.07.2014 г., публикувано на
интернет страницата на агенцията, е образувано
адм. дело № 2856/2015 г. по описа на съда. Всеки,
който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото на
устните състезания съгласно изискванията на
чл. 182, ал. 3 АПК.
4594

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
11. – Управителният съвет на сдружение
„СДБ – семействата и децата на България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява
членовете на сдружението, че свиква по собствена инициатива общо събрание на 25.08.2015 г. в
10 ч. на адрес – София, район „Изгрев“, ул. Райко
Алексиев 26, бл. 3, вх. Б, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за промяна на наименованието на сдружението; 2. приемане на решение
за изменение и допълнение на устава; 3. приемане
на отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението за отчетния период; 4. определяне
на числовия състав и избор на членове на управителния съвет; 5. определяне на числовия състав
и избор на членове на контролния съвет.
4622
44. – Управителният съвет на „Балканска
геодезическа асоциация“ (БГА) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на БГА на 6.09.2015 г. в 11 ч. в София,
бул. Тотлебен 34А, хотел „Шипка“, конферентна
зала № 1, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
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за дейността и финансовото състояние на БГА;
2. приемане отчет на КС на БГА и на становището му по отчета на УС; 3. освобождаване на
председателя и членовете на УС и КС на БГА; 4.
избор на председател и членове на ръководните
органи на БГА; 5. приемане на промени в устава
на БГА; 6. приемане на бюджет на БГА за 2016 г.;
7. разни. Регистрацията на членовете (пълномощниците) ще започне същия ден от 10,45 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
Материалите за общото събрание са на разположение на всички членове на БГА от 6.08.2015 г. в
офис на БГА, София, бул. Гоце Делчев 55, всеки
работен ден от 11 до 16 ч.
4642
9. – Управителният съвет на Сдружение за
училищен спорт и туризъм „Пушкин – 133“
(СУСТ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по
собствена инициатива свиква общо отчетно-изборно събрание на 10.09.2015 г. в 15 ч. в София,
ул. Цар Иван Шишман 1, в 30 кабинет на ет. 3,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на СУСТ за 2009 – 2015 г.; 2. финансов отчет на
СУСТ за 2009 – 2015 г.; 3. приемане на бюджета на
СУСТ за 2015 – 2016 г.; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. промени в устава. Поканват се всички
членове на сдружението или упълномощените от
тях лица да присъстват. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 6 от устава
на СУСТ събранието ще се проведе от 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4644
8. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Фон да ц и я
„Стъпка за невидимите деца на България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на фондацията на
11.09.2015 г. в 10 ч. в София, ул. Банат 24 – 26,
вх. А, ап. 12, при следния дневен ред: 1. промяна
в устава на Фондация „Стъпка за невидимите деца
на България“ и избор на нови членове на УС, нов
заместник-председател и нов технически секретар;
2. промяна на начина на представителство на Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“; 3.
освобождаване на членове от управителния съвет
на фондацията, заместник-председателя и техническия секретар на фондацията; 4. освобождаване от
отговорност на досегашния заместник-председател
и на техническия секретар; 5. избиране на нови
членове на управителния съвет и избор на нов
заместник-председател и нов технически секретар
на УС на фондацията. Регистрацията на членовете
ще се извършва от 9 ч. 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.
4624
23. – Управителят на Регионалното обществено
сдружение за развитие на деловите и културните
връзки ВМЕСТЕ – България – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 23, ал. 1
от устава свиква общо събрание на 10.09.2015 г.
в 10,30 ч. в Бургас, ул. Сливница 53, със следния
дневен ред: 1. вписване в устава на сдружението на
определение за извършване на общественополезна
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дейност; 2. промяна на адресната регистрация
на сдружението с нов адрес: Бургас, ул. Милин
камък 7. Общото събрание ще се състои от членове на сдружението. Началото на регистрацията
е в 9,30 ч. Канят се да присъстват членовете на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един
час по-късно на същата дата, на същото място и
при същия дневен ред.
4653
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Черноморски икономически
център“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по собствена инициатива общо събрание
на 27.08.2015 г. в 11 ч. на адрес – Варна, ул. Панайот Волов 46, партер, при следния дневен ред: 1.
приемане на промени в устава на сдружението; 2.
изключване на членове на сдружението; 3. прием
на нови членове; 4. освобождаване и избиране на
членове на управителния съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще започне в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Съгласно чл. 19, ал. 3 от устава на
сдружението поканата ще се постави на мястото
за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението – Варна, бул. Осми
приморски полк 43, на 3.07.2015 г.
4591
9. – Управителният съвет на сдружение „Сдружение за интеграция на малцинствените групи“,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение
от 7.07.2015 г. свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 7.09.2015 г. в 10 ч. във Варна,
ул. Пирот 8А, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за промени в състава на
управителния съвет на сдружението – освобождаване на членове на УС и избор на нови членове
на управителния съвет; 2. промяна в състава на
членовете на сдружението; 3. изменение и допълнение на устава на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 11 ч. при същия
дневен ред.
4592
1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство – Евридика при ПГОД Евридика“, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 29.08.2015 г. в
18 ч. в Кърджали, ул. Капитан Петко войвода 60,
при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
настоятелите за дейността през 2012 – 2014 г.; 2.
приемане и освобождаване на членове на управителния съвет на настоятелството; 3. приемане
на промени в устава на сдружението. Поканват
се всички членове на училищното настоятелство
да вземат участие в събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
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събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
4589
14. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство на
Средно общообразователно училище „Иван Вазов“ – гр. Плевен“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 10.09.2015 г. в 17 ч. в
Плевен, ул. Иван Вазов 46, при следния дневен
ред: 1. приемане на правила и ред за извършване
на общественополезна дейност от сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство на
Средно общообразователно училище „Иван Вазов“ – гр. Плевен“; 2. приемане на нови членове;
3. приемане на основните насоки и програма за
дейността на сдружението за тази отчетна година;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4623
14. – Управителният съвет на сдружение
„Дар“ – Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички свои членове и доброволци на общо
отчетно-изборно събрание на 11.09.2015 г. в 17 ч. в
Клуба на НСО – Търговище, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за периода 2010 – 2015 г. на
председателя на УС на сдружението; 2. финансов
отчет за същия отчетен период; 3. промяна в устава
на сдружението; 4. избор на ново ръководство.
4640
Павел Страхилов Павлов – ликвидатор на СНЦ
„Обединен спортен клуб „Белица – Костинброд“,
със седалище и адрес на управление Костинброд,
ул. Охрид 1, в ликвидация по ф.д. № 53/2012 г. на
СОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си по седалището му в едномесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
4562
Пе т ко Да м я нов И в а нов – л и к ви дат ор
на сдружение с нестопанска цел в частна полза
„Интернейшънъл руръл ексчейндж“ – Плевен,
в ликвидация по ф.д. № 95/2004 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4530
Румяна Кръстева Кръстева – ликвидатор на
сдружение „Българска електроенергийна асоциация“ в ликвидация по ф.д № 878/2008 г. на СГС, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на асоциацията да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4527
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