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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46,
76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59,
71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46,
53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от
2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г.,
бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8,
9, 45 и 60 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Забранява се тютюнопушенето
в закритите обществени места.
(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се
полага труд, както и в помещенията към тях със
спомагателно и обслужващо предназначение.
(3) По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения,
разположени в сградите на летищата.
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(4) В обособените самостоятелни помещения
по ал. 3 не се разрешава присъствието на лица
до 18-годишна възраст.
(5) Обособените самостоятелни помещения
по ал. 3 се отделят с въздухонепроницаеми
стени, плътно затварящи се врати, обозначават
се ясно и в тях се изгражда вентилационна
инсталация.
(6) Министерският съвет определя с наредба
изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения по ал. 3.“
§ 2. Член 56а се изменя така:
„Чл. 56а. Забранява се тютюнопушенето на
следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на
детските ясли, детските градини, училищата,
ученическите общежития и местата, където се
предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия
за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.“
§ 3. Членове 56б и 56в се отменят.
§ 4. В глава втора, раздел VІІІ се създава
чл. 78а:
„Чл. 78а. (1) За опазване на живота и здравето
на хората и превенция на водния травматизъм
се извършва обезопасяване на водните площи
и басейните за обществено ползване и се организира водноспасителна дейност.
(2) Изискванията към водноспасителната
дейност и обезопасяването на водните площи и
басейните за обществено ползване се определят
с наредба на Министерския съвет.“
§ 5. В чл. 103 ал. 5 се изменя така:
„(5) Експертизата на вида и степента на
увреждане на децата до 16-годишна възраст
се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на
специалист по детски болести.“
§ 6. Член 104а се отменя.
§ 7. В чл. 106, ал. 3 съкращението „ДЕЛК“
се заличава.
§ 8. В чл. 107 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ДЕЛК и“ се заличават.
2. В ал. 2 съкращението „ДЕЛК“ се заличава.
§ 9. В чл. 108 навсякъде съкращението
„ДЕЛК“ се заличава.
§ 10. В чл. 112, ал. 1, т. 3 думите „ДЕЛК
и“ се заличават.
§ 11. В чл. 112а съкращението „ДЕЛК“ се
заличава.
§ 12. В чл. 218 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 54 или чл. 56“ се
заменят с „чл. 54, 56 или 56а“, думите „50 до
100 лв.“ се заменят с „300 до 500 лв.“ и думите
„100 до 300 лв.“ се заменят с „500 до 1000 лв.“.
2. В ал. 2 думите „300 до 500 лв.“ се заменят
с „1000 до 1500 лв.“ и думите „500 до 1500 лв.“
се заменят с „1500 до 3000 лв.“.
3. В ал. 3 думите „нарушения по чл. 54 и 56“
се заменят с „нарушения по ал. 1“ , думите „500
до 1500 лв.“ се заменят с „3000 до 5000 лв.“ и
думите „3000 до 10 000 лв.“ се заменят с „5000
до 10 000 лв.“.
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4. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Който рекламира алкохолни напитки
в нарушение на чл. 55, ал. 1 и 2, се наказва
с глоба от 1500 до 3000 лв., а при повторно
нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(5) Когато нарушението по ал. 4 е извършено
от едноличен търговец, се налага имуществена
санкция в размер от 3000 до 10 000 лв., а при
повторно нарушение – от 10 000 до 30 000 лв.
(6) Когато нарушението по ал. 4 е извършено
от юридическо лице, се налага имуществена
санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв., а при
повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лв.“
§ 13. Член 218а се отменя.
§ 14. Член 231 се изменя така:
„Чл. 231. (1) Нарушенията по чл. 209 – 217
се установяват с актове, съставени от държавни
здравни инспектори или длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна
инспекция, а наказателните постановления се
издават от директора на регионалната здравна
инспекция.
(2) Нарушенията по чл. 218, ал. 1 – 6 се
установяват с актове, съставени от държавни
здравни инспектори от регионалните здравни
инспекции и/или от държавни здравни инспектори от Министерството на здравеопазването,
а наказателните постановления се издават от
директора на регионалната здравна инспекция,
съответно от министъра на здравеопазването.“
§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 38 се отменя.
§ 16. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава буква „и“:
„и) площадките за игра.“
§ 17. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 41 от 2009 г.;
изм., бр. 98 от 2010 г.) се създава § 65а:
„§ 65а. В случаите, когато няма разкрити
детски експертни лекарски комисии, експертизата на вида и степента на увреждане по
подадените след 1 юли 2009 г. заявления за
освидетелстване (преосвидетелстване) на деца
до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК
с участието на специалист по детски болести.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. В срок до 7 дни от влизането в сила на
този закон лечебните заведения, към които има
разкрити ТЕЛК, извършващи освидетелстване
(преосвидетелстване) на деца до 16-годишна
възраст, са длъжни да осигурят участието на
специалист по детски болести в състава на ТЕЛК.
§ 19. 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
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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 и 38 от 2012 г.) в
чл. 98, ал. 7 съкращението „ДЕЛК“ се заличава.
§ 20. В Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19,
31, 35, 51 и 99 от 2011 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 23, т. 1 съкращението „ДЕЛК“ се
заличава.
2. В чл. 43, ал. 9 съкращението „ДЕЛК“ се
заличава.
3. В чл. 44, ал. 5 съкращението „ДЕЛК“ се
заличава.
§ 21. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от
2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и
82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от
2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г. и бр. 32 от 2012 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 8 ал. 5 се отменя.
2. В чл. 45, ал. 2 и 3 думите „и ал. 5“ се
заличават.
§ 22. Разпоредбите на § 1, 2, 3, 12, 13, 14,
15 и 21 влизат в сила от 1 юни 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 17 май 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда:
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1. осъществяването на статистическа дейност
за вътрешнообщностна търговия със стоки между Република България и държавите – членки
на Европейския съюз, в съответствие с регламентите на Европейския съюз в тази област:
а) Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г.
за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите членки, и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3330/91 на
Съвета, наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 638/2004“;
б) Регламент (ЕО) № 222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 638/2004
за статистиката на Общността, свързана с
търговията със стоки между държавите членки
(ОВ, L 87/160 от 31 март 2009 г.);
в) Регламент (EО) № 1982/2004 на Комисията от 18 ноември 2004 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 638/2004 на Европейския
парламент и на Съвета за статистиката на
Общността, свързана с търговията със стоки
между държавите членки, и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1901/2000 и (ЕИО) № 3590/92
на Комисията, наричан по-нататък „Регламент
(EО) № 1982/2004“;
г) Регламент (ЕО) № 1915/2005 на Комисията от 24 ноември 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1982/2004 с оглед опростяване регистрацията на количеството и спецификациите на особените движения на стоки;
д) Регламент (ЕС) № 91/2010 на Комисията
от 2 февруари 2010 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент
(ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент
и на Съвета за статистиката на Общността,
свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на списъка със
стоки, изключени от статистиката, изпращането
на информация от данъчната администрация
и оценката на качеството (ОВ, L 31/1 от 3
февруари 2010 г.);
e) Регламент (ЕС) № 96/2010 на Комисията
от 4 февруари 2010 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1982/2004 за прилагане на Регламент
(ЕО) № 638/2004 на Европейския парламент
и на Съвета за статистиката на Общността,
свързана с търговията със стоки между държавите членки, по отношение на прага на
опростяване, търговия по характеристики на
стопанската дейност, специфичните стоки и
движения и код на вида на сделката (ОВ, L
34/1 от 5 февруари 2010 г.);
2. функциите и правомощията на компетентните органи по осъществяване на статистическа
дейност за вътрешнообщностна търговия със
стоки;
3. системата „Интрастат“.
(2) Различните или специфичните правила,
които се прилагат за специфичните стоки и
движения на стоки, референтните периоди,
начинът на тяхното отчитане и деклариране,
както и за стоките, които са изключени от ста-
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тистическата дейност за вътрешнообщностната
търговия със стоки, се определят с наредба на
Министерския съвет.
Г л а в а

в т о р а

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ. ПРАВОМОЩИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Чл. 2. Компетентни органи по осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки са Националният
статистически институт, Националната агенция
за приходите и Агенция „Митници“.
Чл. 3. (1) Националният статистически
институт:
1. определя праговете за деклариране по
системата „Интрастат“ и видовете данни, подлежащи на деклариране по смисъла на чл. 9,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
2. разработва и поддържа съвместно с Националната агенция за приходите правила за
валидация на данните, събирани по системата
„Интрастат“;
3. събира данни за специфични стоки и
движения на стоки, които не се декларират
по системата „Интрастат“, от други административни източници;
4. осъществява вторична валидация на
всички събирани или получавани от другите
компетентни органи данни;
5. изпраща обобщените и детайлните данни
за статистика за вътрешнообщностната търговия
със стоки на Генерална дирекция „Евростат“
на Европейската комисия в съответствие с
изискванията на чл. 12 от Регламент (ЕО)
№ 638/2004, както и на чл. 25 от Регламент
(ЕО) № 1982/2004;
6. съхранява всички данни за вътрешнообщностната търговия със стоки на задължените
по този закон лица и поддържа регистър за тях;
7. изготвя анализи и доклади за качеството
на данните за статистика за вътрешнообщностната търговия със стоки;
8. предоставя месечни данни за вътрешнообщностната търговия със стоки на Българската
народна банка за целите на текущата сметка
на платежния баланс.
(2) Националната агенция за приходите:
1. създава и поддържа система за събиране
на данни „Интрастат“ – изготвя методология,
работни процедури и документи, както и софтуерно приложение, осигуряващо изготвянето
на Интрастат декларациите;
2. извършва контрол на обхвата на задължените лица, а чрез валидация контролира
качеството на данните, предоставяни по системата „Интрастат“ в съответствие с изискванията на чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 638/2004;
3. предоставя на Националния статистически
институт събираните по системата „Интрастат“
данни;
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4. предоставя обобщени данни на държавни институции и организации, когато това е
предвидено в нормативен акт или въз основа
на сключени с тях споразумения;
5. информира Интрастат операторите за
задълженията им във връзка със системата
„Интрастат“ в съответствие с изискванията на
чл. 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
6. контролира изпълнението на задълженията на Интрастат операторите, установява
административни нарушения и налага административни наказания по този закон;
7. използва наличните данни за вътрешнообщностна търговия със стоки, събирани
или получавани по реда на Закона за данък
върху добавената стойност и чрез европейската
информационна система за обмяна на информация по ДДС (VIES), както и от други административни източници като допълнителни
за определяне на задълженията на Интрастат
операторите и контрола на достоверността на
данните, предоставяни по системата „Интрастат“ в съответствие с изискванията на чл. 8,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004;
8. създава и поддържа регистър на задължените лица по системата „Интрастат“.
(3) Агенция „Митници“ предоставя на Националния статистически институт данни за
стоките от митническите декларации (ЕАД)
в съответствие с изискванията на чл. 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004.
Чл. 4. Праговете за деклариране и видовете
данни, подлежащи на деклариране по чл. 3,
ал. 1, т. 1, се определят със заповед на председателя на Националния статистически институт,
която се обнародва в „Държавен вестник“ до
31 октомври на текущата година. Определените
със заповедта прагове за деклариране и видове допълнителни данни са валидни за цялата
следваща година.
Чл. 5. (1) Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ предоставят на
Националния статистически институт всички
налични данни за вътрешнообщностна търговия със стоки, необходими за изпълнение на
задълженията му по този закон, включително
индивидуализиращи данни, посочени в чл. 9,
параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004.
(2) Видовете данни по ал. 1, тяхната структура, редът и периодичността за предоставянето
им на Националния статистически институт
се определят в съвместни инструкции на
председателя на Националния статистически
институт, съответно на изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите и на
директора на Агенция „Митници“.
Г л а в а

т р е т а

СИСТЕМА „ИНТРАСТАТ“
Чл. 6. (1) Системата „Интрастат“ се прилага за събирането на данни за вътрешнообщностни изпращания от или пристигания на
територията на Република България на стоки
на Европейския съюз.
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(2) Редът за прилагане на системата „Интрастат“, включително подаването и приемането
на Интрастат декларации и други подлежащи
на подаване документи или данни и извършването на контрол и корекции на предоставените
данни, се определят с наредба на министъра
на финансите.
Чл. 7. Задължени лица за подаване на декларации по системата „Интрастат“ – Интрастат
оператори, са лицата, регистрирани по Закона
за данък върху добавената стойност, които
осъществяват вътрешнообщностна търговия със
стоки в годишни обеми, изразени в стойност,
над праговете за деклариране по чл. 3, ал. 1,
т. 1, поотделно за всеки търговски поток – изпращания или пристигания съгласно чл. 7,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 638/2004.
Чл. 8. (1) Интрастат декларации са:
1. месечни декларации за пристигания или
изпращания;
2. коригиращи декларации за пристигания
или изпращания.
(2) Когато през даден референтен период Интрастат операторът няма осъществени
вътрешнообщностни пристигания или изпращания, месечната декларация не съдържа записи
с търговски данни (нулева декларация).
(3) Коригиращите декларации могат да
съдържат записи само по отношение на вече
приети месечни декларации.
Чл. 9. (1) Интрастат декларациите, уведомлението по чл. 10, както и други подлежащи на
подаване документи или данни от Интрастат
операторите се подават в Националната агенция
за приходите по електронен път, подписани с
квалифициран електронен подпис.
(2) По изключение в случаите на техническа невъзможност от страна на Интрастат
оператор или на Националната агенция за
приходите, предвидени в наредбата по чл. 6,
ал. 2, се допуска Интрастат декларации, уведомление, документи или данни да се подават
в компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите на технически носител, даващ възможност за надеждно
възпроизвеждане на информацията и отговарящ
на изискванията за формат на записа.
(3) Образците на Интрастат декларации и
други подлежащи на подаване документи или
данни се утвърждават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или
от оправомощено от него лице и се публикуват
на интернет страницата на агенцията.
Чл. 10. (1) Когато Интрастат оператор за
определен период няма да извършва вътрешнообщностна търговия със стоки на Европейския съюз, той може писмено да уведоми
изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите. За този период Интрастат
операторът не подава Интрастат декларации.
(2) Интрастат операторът е длъжен да въз
обнови подаването на Интрастат декларации
в срока по чл. 11, ал. 1, когато в рамките на
периода по ал. 1 е осъществил вътрешнооб-
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щностна търговия със стоки на Европейския
съюз. Подаването на декларацията прекратява
действието на уведомлението по ал. 1.
Чл. 11. (1) Интрастат операторите подават
Интрастат декларация до 14-о число на месеца,
следващ референтния период.
(2) Интрастат оператори с възникнало текущо задължение подават Интрастат декларация
до 20-о число на месеца, следващ първия референтен период. За следващите референтни
периоди срокът е този по ал. 1.
Чл. 12. (1) Националната агенция за приходите съобщава на Интрастат операторите
за грешки, открити в подадена Интрастат
декларация.
(2) При неподаване, подаване след срока на
Интрастат декларации или откриване на грешки в тях Националната агенция за приходите
може да изисква от Интрастат операторите
да представят счетоводни, търговски и други
документи и носители на информация, както
и да изготвят справки с цел установяване достоверността на декларираните данни.
(3) Съобщенията по ал. 1 и 2 се изпращат
по електронен път, подписани с квалифициран
електронен подпис.
(4) Отстраняването на грешки в подадена
месечна или коригираща декларация се извършва от Интрастат оператора с подаването
на коригираща декларация.
(5) При възникнали нови обстоятелства
може да се осъществяват корекции за период
до 6 минали референтни периода.
(6) Интрастат операторът е изпълнил задължението си за подаване в срок на месечна
Интрастат декларация, ако допуснатите грешки
са отстранени в сроковете по чл. 11.
(7) Интрастат операторът предоставя документите, данните и справките по ал. 2, съответно подава коригираща декларация по ал. 4
и 5 в 7-дневен срок от датата на получаване
на съобщението от Националната агенция за
приходите, съответно от датата на възникването
на обстоятелствата по ал. 5.
Чл. 13. (1) Националната агенция за приходите съобщава на Интрастат операторите за
констатирани обстоятелства, различни от декларираните за съответния референтен период, на
базата на правомощията си по чл. 3, ал. 2, т. 7
и изисква от тях допълнително предоставяне
на документи и данни, както и подаването на
коригираща декларация за същия период. Интрастат операторите предоставят документите
и данните и подават коригираща декларация
в 7-дневен срок от датата на получаване на
съобщението.
(2) Националната агенция за приходите
може да прави служебно корекции на данните
в подадените Интрастат декларации след извършени уточнения с Интрастат операторите или
съпоставка с източници на данни, установени
при осъществяване на контролната дейност по
чл. 3, ал. 2, т. 6.
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(3) При извършване на последваща валидация Националният статистически институт
съобщава на Националната агенция за приходите за Интрастат операторите, по отношение
на които следва да се предприемат действията
по ал. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 6.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНА
Чл. 14. Събраните по реда на този закон
данни и/или доказателствени материали могат
да се използват само за статистически цели.
Данните за стоковите потоци се разпространяват, като се гарантира анонимност на субектите,
които са ги предоставили.
Чл. 15. (1) Интрастат оператор може да поиска от председателя на Националния статистически институт разширяване на статистическата
конфиденциалност по отношение на кода по
Комбинираната номенклатура, установена с
Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23
юли 1987 г. относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа, за
определена стока и търговски поток, в случаите, когато годишната стойност на съответната
търговия на лицето с държави – членки на
Европейския съюз, и с трети страни:
1. съставлява повече от 85 на сто от общата
стойност на външната търговия на Република
България за съответната година с тази стока
и по този поток;
2. сумирана с тази на друг оператор или
други двама оператори, при условие че този
втори или тези двама други оператори също са
поискали деклариране на конфиденциалност,
стойността съставлява повече от 85 на сто от
общата стойност на външната търговия на
Република България за съответната година с
тази стока и по този поток.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. информация за кода от Комбинираната
номенклатура, установена с Регламент (ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно
тарифната и статистическа номенклатура и
Общата митническа тарифа, и потока, за който
се иска разширяване на конфиденциалността;
2. обосновка на причините за искането.
(3) Председателят на Националния статистически институт се произнася в 30-дневен срок
по искането с мотивирано решение, с което
допуска разширяване на конфиденциалността
за статистическите данни за външна търговия
или отхвърля искането.
(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(5) След постановяване на решението за
разширяване на конфиденциалността разпространението на данните се извършва съгласно
глава шеста от Закона за статистиката.
(6) Разширяването на конфиденциалността
се отменя с решение на председателя на Националния статистически институт:
1. по искане на Интрастат оператора;

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

2. служебно, в случай че в две последователни календарни години не са изпълнени
условията по ал. 1.
(7) Преди да отмени разширяването на
конфиденциалността по реда на ал. 6, т. 2,
председателят на Националния статистически
институт уведомява Интрастат оператора, че
може да направи възражение или да подаде
нова молба в 15-дневен срок от получаване
на уведомлението.
Чл. 16. (1) Компетентните органи по изпълнението на този закон осигуряват опазването
на индивидуалните и персоналните данни и
предотвратяването на злоупотребата с тях по
реда на Закона за статистиката.
(2) Компетентните органи са длъжни да
предприемат необходимите организационни и
технически мерки за изпълнение на изискванията на ал. 1.
(3) Лицата, които имат достъп до защитена
от закона информация, подписват декларация,
че ще я пазят в тайна и няма да я използват
за други цели освен за пряко изпълнение на
служебните им задължения.
Г л а в а

п е т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 17. (1) Интрастат оператор, който не
подаде Интрастат декларация, не я подаде в
предвидените срокове или предостави неизчерпателни или неверни данни в Интрастат декларация, се наказва с глоба или с имуществена
санкция в размер от 500 до 5000 лв.
(2) Който при поискване от Националната
агенция за приходите не предостави в определения срок информацията по чл. 12, ал. 2 или
чл. 13, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
(3) При повторно извършване на нарушенията по ал. 1 и 2 наказанието се налага в
двоен размер.
(4) При системно извършване на нарушенията по ал. 1 и 2 наказанието се налага в
троен размер.
Чл. 18. Лице, имащо достъп до защитена
по този закон информация, което я използва,
предоставя или разгласява за други цели освен
за пряко изпълнение на служебните си задължения, се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв.,
ако извършеното не съставлява престъпление.
Чл. 19. (1) Нарушенията по този закон
се установяват с актове за установяване на
административни нарушения, съставени от
длъжностни лица, определени от изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават
от изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите или от определени от
него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения
и наказания.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За целите на този закон се прилагат
дефинициите, определени в регламентите по
чл. 1, ал. 1.
§ 2. По смисъла на този закон:
1. „Стойност“ е данъчната основа на доставката, определена по реда на Закона за данък
върху добавената стойност, с изключение на
специфичните движения и стоки, описани в
наредбата по чл. 1, ал. 2.
2. „Референтен период“ е календарният месец,
през който са осъществени изпращанията или
пристиганията на стоки. За някои специфични
стоки и движения на стоки е възможно прилагането на други референтни периоди извън
посочения период.
3. „Повторно“ е нарушението, извършено
в едногодишен срок от влизането в сила на
наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по
вид нарушение.
4. „Системно“ е извършването на три или
повече нарушения в продължение на две години.
5. „Валидация“ е извършване на проверка
за съответствие на данните в Интрастат декларациите чрез съпоставянето им с други данни
и обстоятелства.
6. „Нови обстоятелства“ са документи или
факти, станали известни след подаване на месечната декларация.
7. „Компетентна териториална дирекция
на Националната агенция за приходите“ е дирекция, определена в съответствие с чл. 8 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Законът за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (обн., ДВ, бр. 51
от 2006 г.; изм., бр. 84 от 2007 г. и бр. 100 от
2010 г.) се отменя.
§ 4. Издадените на основание чл. 1, ал. 4
и чл. 13, ал. 2 от отменения Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със
стоки подзаконови нормативни актове запазват
действието си.
§ 5. Издадените на основание чл. 26, ал. 2
от отменения Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки инструкции
запазват действието си.
§ 6. По реда на този закон се декларират
и изпращания и пристигания, извършени след
датата на влизане в сила на този закон, за които референтният период по смисъла на този
закон е преди тази дата.
§ 7. По реда на този закон не се декларират
изпращания и пристигания, извършени до датата на влизане в сила на този закон, за които
референтният период е след тази дата и които
са декларирани по реда на отменения закон.
§ 8. Корекции на данни, декларирани по
отменения Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, се извършват
по реда на този закон.
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§ 9. Интрастат декларации за последния
референтен период преди влизането в сила на
този закон се подават в сроковете по чл. 11.
§ 10. За 2012 г. се прилагат праговете за
деклариране по системата „Интрастат“ и видовете допълнителни данни по смисъла на
чл. 9, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004,
подлежащи на деклариране, определени на
основание отменения Закон за статистика на
вътрешнообщностната търговия със стоки.
§ 11. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г. и бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.)
в § 2 от допълнителните разпоредби след
думите „работниците и служителите“ съюзът
„и“ се заменя със запетая и накрая се добавя
„и на Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30
ноември 2011 г. относно общата система за
данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки
(ОВ, L 345/8 от 29 декември 2011 г.)“.
§ 12. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г., изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г. и бр. 26 от
2012 г.) в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДВ, бр. 99 от 2011 г.) § 23 се изменя така:
„§ 23. (1) Незавършените към датата на
влизането в сила на този закон ревизионни
производства по чл. 114, ал. 1 – 3, независимо
от датата на започването им, се довършват по
досегашния ред в срок до 5 месеца от влизането
в сила на този закон.
(2) Спрените към датата на влизане в сила
на този закон ревизионни производства по
чл. 114, ал. 1 – 3 се довършват по досегашния
ред в срок до три месеца от датата на възобновяването им.
(3) Сроковете по ал. 1 и 2 могат да бъдат продължени по реда и при условията на
чл. 114, ал. 4.
(4) Сроковете по ал. 1 и 2 не се прилагат
за ревизионни производства, срокът на които
е продължен по реда на чл. 114, ал. 4 преди
влизането в сила на този закон.“
§ 13. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г.,
с изключение на § 12, който влиза в сила от
деня на обнародването на закона в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 16 май 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5040
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 185

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Светла Цветанова Стефанова
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Куба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5046

УКАЗ № 186

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Василий Христов Такев за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Полша.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 11 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5047

УКАЗ № 190

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Георги Атанасов Карастаматов
за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Армения.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 май 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5048
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 17 МАЙ 2012 Г.

за утвърждаване на таксите за кандидатстване
и за обучение в държавните висши училища
за учебната 2012 – 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Утвърждава таксите за кандидатстване
и годишните такси за обучение на студентите и докторантите – граждани на Република
България, на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария,
в държавните висши училища през учебната
2012 – 2013 г. – по висши училища съгласно
приложения № 1 – 38.
Чл. 2. Докторантите в държавните висши
училища се освобождават от заплащане на такси
през последните две години на докторантурата.
Чл. 3. Чуждестранните студенти, докторанти
и специализанти по чл. 95, ал. 7 от Закона за
висшето образование – граждани на трети за
Европейския съюз държави, приети за обучение
в държавните висши училища, заплащат таксите за обучение, предвидени за чуждестранни
студенти, докторанти и специализанти, съгласно
приложения № 1 – 38.
Чл. 4. (1) Таксите за обучение по чл. 3 се
заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по курса, определен от Българската народна банка в деня
на плащането.
(2) Чуждестранните специализанти със
срок на обучение, по-малък от една година,
заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с
правилниците им.
Чл. 5. За областите на висше образование
и професионалните направления съгласно приложения № 1 – 38, които не са диференцирани
по специалности, таксите са валидни за всички
специалности от областта или направлението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето
образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието, младежта и науката.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение № 1
към чл. 1

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Такса за участие
в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Области на висше образование,
професионални направления и специалности

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

Докторанти
и специализанти

Езиков
курс
(в евро)

редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика, Педагогика на обучението
по: ..., Икономика, Администрация
и управление, Туризъм, Теория и
управление на образованието

340

115

Социология, антропология и науки
за културата, Филология, История
и археология, Философия, Религия
и теология, Психология, Социални
дейности, Право, Обществени комуникации и информационни науки,
Политически науки

500

185

Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически науки,
Химически науки, Физически науки,
Науки за земята, Биотехнологии,
Обществено здраве

750

265

4.

Здравни грижи

720

5.

Медицина, Фармация

1.

Педагогика, Педагогика на обучението
по: ..., Икономика, Администрация
и управление, Туризъм, Теория и
управление на образованието

3300

2750

Социология, антропология и науки
за културата, Филология, История
и археология, Философия, Религия
и теология, Психология, Социални
дейности, Право, Обществени комуникации и информационни науки,
Политически науки

3300

2750

Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически науки,
Химически науки, Физически науки,
Науки за земята, Биотехнологии,
Обществено здраве

3300

2750

4.

Здравни грижи

3100

5.

Медицина, Фармация

2.

3.

500

185

340

115

693

231

3300

500

185

1109

370

3300

750

265

1594

531

3300

3300
925

3300

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

2.

3.

3300

2750

3300

2750

5500

2750

3300

3300

2750

5500

2750

3300

3300

2750

5500

2750

3300

3300
4650

3300

Студентите – български граждани и граждани на ЕС и ЕИП, приети преди учебната 2008/2009 г. (в лв.)
№

Области на висше образование, професионални направления и специалности

редовно
обучение

задочно обучение

1.

Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по: ..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм

266

140

2.

Социология, антропология и науки за културата, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Психология, Социални дейности,
Право, Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки

327

166

3.

Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически науки, Химически науки, Физически науки, Науки за земята, Биотехнологии

354

180

4.

Медицина, Фармация, Обществено здраве, Здравни грижи

473

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 1

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

Докторанти

магистър
след бакалавър

Езиков
курс
(в евро)

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани, граждани
на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика

420

340

420

340

420

340

660

560

2.

Администрация и управление

420

340

420

340

420

340

660

560

3.

Икономика

420

340

420

340

420

340

660

560

4.

Туризъм

420

340

420

340

420

340

660

560

5.

Филология

560

440

560

440

560

440

660

560

6.

История и археология

560

440

560

440

560

440

660

560

7.

Философия

560

440

560

440

560

440

660

560

8.

Религия и теология

560

440

560

440

560

440

660

560

9.

Социология, антропология и
науки за културата

560

440

560

440

560

440

660

560

10. Психология

560

440

560

440

560

440

660

560

11. Политически науки

560

440

560

440

560

440

660

560

12. Социални дейности

560

440

560

440

560

440

660

560

13. Право

560

440

560

440

560

440

660

560

640

520

640

520

640

520

860

660

660

560

660

560

660

560

860

660

2000

4000

3000

14. Природни науки, математика
и информатика и технически
науки

640

520

15. Изкуства

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Всички направления

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

Езиков курс

3000

Приложение № 3
към чл. 1

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 35 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие
в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 35 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

1

Образователно-квалификационна степен
Докторанти Езиков
курс
професионабакалавър
магистър
магистър
Области на висше образова(в евро)
лен бакаласлед бакалание, професионални направвър
вър
ления и специалности
резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
2

3

4

5

6

350

7

8

9

10

11

12

700

600

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически науки

350

2.

Хуманитарни науки

560

3.

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Администрация и управление

350

350
560

350

350

13
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3

6

4

5

3.2.

Икономика

3.3.

Туризъм

4.

Природни науки, математика
и информатика

4.1.

Химически науки

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

710

710

5.2.

Електротехника, електроника
и автоматика

710

710

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

710

5.4.

Транспорт, корабоплаване и
авиация

710

5.5.

7
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8

9

10

11

12

13

350
350

350

350

350

350

710

710

1420

710

710

710

710

710

710

710

710

1420

1200

Материали и материалознание

710

710

710

710

1420

1200

5.6.

Химични технологии

710

710

710

710

1420

1200

5.7.

Биотехнологии

710

710

710

1420

1200

5.8.

Общо инженерство

710

710

710

1420

1200

6.

Здравеопазване и спорт

6.1.

Здравни грижи

4000

3000

710

910

710

910

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Всички професионални направления

2800

2800

2800

Езиков курс

2200

Приложение № 4
към чл. 1
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса за
участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти/ Езиков
специаликурс (в
занти
евро)

ререзарезарезарезадовно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

2.

3.

Теория и управление на образованието,
Педагогика, Педагогика на обучението
346
по .., Икономика, Туризъм, Администрация и управление

346

346

Филология, История и археология,
Философия, Религия и теология, Психология, Социология, антропология и
науки за културата, Социални дейности,
Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки,
Право, Национална сигурност

554

554

Науки за земята, Информационни и
компютърни науки

760

760

554

554

346

346

346

346

554

554

554

554

760

760

760

760

12
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8

9

10

11

900

900

1400

1400

2900

2200

2900

2200

Обучение на чужд език

2900

2200

Програми за съвместен прием на
чуждестранни студенти по двустранни
договори с ВТУ

2000

2000

4.

Изобразително изкуство

1.

Всички професионални направления

2.
3.

4

5

840

840

6

БРОЙ 40
7

12

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
2900

2200

2900

2200

Езиков курс

2900

Приложение № 5
към чл. 1
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
I. Такси за кандидатстване – 30 лв. за всеки заявен конкурсен изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания
и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 25 лв.
ІІ. Такса за кандидатстване на кандидат-докторанти – 50 лв.
IIІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен

№
по
ред

профеОбласти на висше образование,
сиопрофесионални направления и спе- нален
циалности
бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

Езиков
курс (в
евро)

ререзарезарезарезадовно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

410

920

920

410

920

920

410

920

920

560

1470

1470

560

1470

1470

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически науки:

1.1.

Теория и управление на образованието

1.2

Педагогика

390

1.3.

Педагогика на обучението по...

390

2.

Хуманитарни науки:

2.1.

Филология

550

2.2.

История и археология

550

2.3.

Философия

550

550

560

1470

1470

3.

Социални, стопански и правни науки:

3.1.

Социология, антропология и науки
за културата

550

550

560

1470

1470

3.2.

Психология

560

560

590

1470

1470

3.3.

Политически науки

560

590

1470

1470

3.4.

Социални дейности

550

550

560

1470

1470

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

560

560

590

1470

1470

3.6.

Право

1470

1470

3.7.

Администрация и управление

400

400

430

920

920

3.8.

Икономика

400

400

430

920

920

3.9.

Туризъм

400

430

920

920

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

500

510

1500

1500

4.2.

Химически науки

500

510

1500

1500

390

550

550

560

560

12

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

ВЕСТНИК
10

11

1500

1500

660

2000

2000

640

660

2000

2000

640

660

2000

2000

680

680

2000

2000

Изобразителни изкуства

700

700

2500

2500

7.2.

Музикално и танцово изкуство

700

2500

2500

7.3.

Театрално и филмово изкуство

700

2500

2500

3500

2500

4.3.

Математика

4.4.

Науки за земята

640

4.5.

Информатика и компютърни науки

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

500

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

500

5.3.

Комуникационна и компютърна
техника

500

6.

Обществено здраве

7.

Изкуства

7.1.

5

6

С Т Р. 1 3

7

8

9

700

12

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Всички професионални направления

3000

2000

3000

2000

3200

3000

Езиков курс

2000

Приложение № 6
към чл. 1

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ изпит.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен

№
по
ред

Области на висше образование, професионални
направления и специалности

1

2

бакалавър
и професионален
бакалавър
І курс

бакалавър
и професионален
бакалавър
ІІ – ІV
курс

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически науки

1.1.

Педагогика

346

346

310

310

690

690

1.2.

Педагогика на обучението
346
по ...

346

310

310

690

690

2.

Хуманитарни науки

2.1.

Филология

500

500

450

450

740

740

2.2.

История

500

500

450

450

2.3.

Религия и теология

500

500

450

450

740

740

3.

Социални, стопански и
правни науки

3.1.

Психология

450

450

3.2.

Социални дейности

500

500

450

450

3.3.

Обществени комуникации
500
и информационни науки

500

450

450

740

740

3.4.

Икономика

346

310

310

346

Дистанционна
форма

13

Езиков
курс
(в евро)

14

С Т Р.

14

1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

6

346

346

310

310

3.5.

Туризъм

4.

Природни науки, математика и информатика

4.1.

Физически науки

500

4.2.

Химически науки

500

500

500

500

4.3.

Биологически науки

600

600

600

600

4.4.

Математика

500

4.5.

Информатика и компю550
търни науки

5.

Технически науки

5.1.

Комуникационна и ком550
пютърна техника

5.2.

Архитектура, строителство
550
и геодезия

5.3.

Общо инженерство

6.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.1.

Растителна защита

7.

Сигурност и отбрана

7.1.

Национална сигурност

550

ВЕСТНИК
7

8

9

БРОЙ 40
10

11

12

13

1400

1400

14

500

500
550

500

500

1400

1400

550

500

500

1400

1400

1400

1400

500
550

500

600

600

950

900

500

1200

1200

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Национална сигурност

3845

3845

2.

Всички други професио2200
нални направления

2200

2000
2500

2500

2500

2000

Приложение № 7
към чл. 1
Русенски университет „Ангел Кънчев“
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ изпит.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

резарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
1

2

3

4

5

6

7

8

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика

346

306

346

306

2.

Педагогика на обучението по...

346

306

346

306

3.

Икономика

346

306

346

306

4.

Администрация и управление

346

306

346

306

5.

Европеистика

440

396

540

410

6.

Европеистика и глобалистика (на английски
език) за приетите през 2011 г.
440

7.

Европеистика и глобалистика (на английски
език)
660

8.

Социални дейности

396

540

410

9.

Право

10.

Природни науки

630

460

440

440
480

380

396

9

10

11

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

3

4

7

8

11.

Информатика и компютърни науки

480

380

630

460

12.

Машинно инженерство

480

380

630

460

13.

Електротехника, електроника и автоматика 480

380

630

460

14.

Комуникацинна и компютърна техника

380

630

460

15.

Информационни и комуникационни технологии (на английски език)
720

16.

Транспорт, корабоплаване и авиация

480

380

630

460

17.

Материали и материалознание

480

380

630

460

18.

Общо инженерство

480

380

630

460

19.

Химични технологии

480

380

630

460

20.

Биотехнологии

480

380

630

460

21.

Хранителни технологии

480

380

630

460

22.

Медицинска сестра

660

23.

Акушерка

660

24.

Кинезитерапия

540

700

25.

Ерготерапия

540

700

480

5

6

С Т Р. 1 5
9

10

11

Докторанти:
1.

Педагогически, хуманитарни, социални,
стопански и правни науки

640

460

2.

Природни науки, математика и информатика

740

560

3.

Технически науки

740

560

4.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

740

560

5.

Здравеопазване и спорт

740

560

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Кинезитерапия

3100

2.

Всички други специалности

2500

1250

3.

Обучение на чужд език

3000

1750

3100
2500

1250

3600

1990

2500

1250

3000

1500

1990

3000

1750

3500

2000

2490

Студенти, финансирани по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа (в евро)
4.

Европеистика

900

5.

European Public Administration (BRIE)

900

Приложение № 8
към чл. 1

Технически университет – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

1

Области на висше
образование, професионални направления и
специалности

2

професионален бакалавър

бакалавър

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

3

4

5

6

7

8

9

магистър

Докторанти/специализанти

Дистанционна
форма

задочно

редовно

задочно

задочно

10

11

12

13

680

220

магистър
след бакалавър

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални, стопански и
правни науки

1.1.

Администрация и управление

320

110

320

110

Езиков
курс (в
евро)

14

С Т Р.
1

16

ДЪРЖАВЕН
2

2.

Природни науки, математика и информатика

2.1.

Математика

3.

Технически науки

3

4

650

260

5

6

650

260

650

260

ВЕСТНИК
7

650

8

260

БРОЙ 40

9

10

11

12

650

260

800

400

650

260

800

400

13

14

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Обучение на български
3000
език

1500

3000

1500

3000

1500

3000

1500

2.

Обучение на чужд език 3000

1500

3000

1500

3000

1500

3000

1500

3.

Докторанти и специализанти

2500
1000
3500

2000

2500
2500

Приложение № 9
към чл. 1
Технически университет – Варна
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 25 лв. за всеки изпит. Такса за участие в кандидатстудентска
кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 20 лв.
II.Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ Области на висше образова- професионапо ние, професионални направ- лен бакалавър
ред
ления и специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс (в
евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Технически науки

2.

Растениевъдство

3.

Социални дейности

500

400

400

350

500

400

500
400

500

400

500

400

500

400

400

500

400

500

400

350

400

350

400

350

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Технически науки, Растениевъдство и Социални дейности

1.1. Обучение на български език

2500

2000

2500

2000

2500

2000

3000

2500

2100

1.2. Обучение на чужд език

2700

2200

2700

2200

2700

2200

3200

2700

2150

Приложение № 10
към чл. 1
Технически университет – Габрово
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 25 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър
след бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

резарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно
1

2

3

4

5

6

7

8

660

560

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални дейности

550

400

2.

Администрация и управление

346

346

3.

Икономика

346

346

4.

Машинно инженерство

550

400

460
346
346
560

460
346
346
460

9

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

С Т Р. 1 7

3

4

5

6

7

8

5.

Електротехника, електроника и автоматика

550

400

560

460

660

560

6.

Комуникационна и компютърна техника

550

400

560

460

660

560

7.

Материали и материалознание

550

400

560

460

660

560

8.

Общо инженерство

550

400

560

460

660

560

3000

1500

9

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Обучение на български език:

2200

1100

2400

1200

2000

1.

Социални дейности

2200

1100

2400

1200

2000

2.

Администрация и управление

2200

1100

2400

1200

2000

3.

Икономика

2200

1100

2400

1200

2000

4.

Машинно инженерство

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

5.

Електротехника, електроника и автоматика

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

6.

Комуникационна и компютърна техника

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

7.

Материали и материалознание

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

8.

Общо инженерство

2200

1100

2400

1200

3000

1500

2000

Обучение на английски език:

3000

1800

3000

1800

3500

2000

1.

Социални дейности

3000

1800

3000

1800

2000

2.

Администрация и управление

3000

1800

3000

1800

2000

3.

Икономика

3000

1800

3000

1800

2000

4.

Машинно инженерство

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

5.

Електротехника, електроника и автоматика

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

6.

Комуникационна и компютърна техника

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

7.

Материали и материалознание

3000

1800

3000

1800

3500

2000

2000

Приложение № 11
към чл. 1

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 40 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие
в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 40 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
Области на висше образова- професионапо
ние, професионални направле- лен бакаларед
вър
ния и специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

Езиков
курс (в
евро)

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Архитектура, строителство и геодезия (за всички специалности)

660

660

330

660

660

330

3400

1700

2500

4000

2000

3100

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Архитектура, строителство и геодезия (за всички специалности)

1.1. Обучение на български език
1.2. Обучение на английски език

3200
3800

1600

3200
3800

1600

3200
3800

1600

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

Приложение № 12
към чл. 1

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 35 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
Области на висше образование, професио- бакалавър и
по
професионанални направления и специалности
ред
лен бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти/
Специализанти

Езиков
курс
(в евро)

резадочрезарезарезадовно
но
довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Природни науки математика и информатика 490

1.1.

Науки за земята

2.

Технически науки

2.1.

Машинно инженерство

2.2.

Електротехника, електроника и автоматика

2.3.

Архитектура, строителство и геодезия

2.4.

Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми

2.5.

Общо инженерство

490

390

570

470

570

470

390

570

470

570

470

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Природни науки, математика и информатика 2200

1800

3300

2800

3300

2800

2200

2.

Технически науки

1800

3300

2800

3300

2800

2200

2200

Приложение № 13
към чл. 1

Лесотехнически университет – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за участие
в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв. за първи
изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование,
професионални направления и
специалности

1

2

бакалавър

магистър
след средно
образование

магистър след бакалавър

Докторанти

дисрезарезарезарезатанцидовно дочно довно дочно довно дочно
довно дочно
онно
3

4

5

6

7

8

9

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални, стопански и правни науки

1.1.

Администрация и управление – Сто300
панско управление

300

1.2.

Туризъм – Алтернативен туризъм

300

300

2.

Природни науки, математика и
информатика

2.1.

Науки за земята – Екология и опаз660
ване на околната среда

660

3.

Технически науки

3.1.

Общо инженерство – Инженерен
660
дизайн

4.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

660

300

10

11

Езиков
курс
(в евро)

12

БРОЙ 40
1

ДЪРЖАВЕН
3

4

4.1.

Растениевъдство – Агрономство

2

800

400

4.2.

Растителна защита

800

4.3.

Ветеринарна медицина

4.4.

Горско стопанство

ВЕСТНИК
5

6

1000

4.4.1. Горско стопанство

660

330

4.4.2. Технология на дървесината

660

330

4.4.3. Ландшафтна архитектура

С Т Р. 1 9

7

8

800

400

800

400

660

330

660

330

9

10

11

12

660

Докторанти
1.

Социални, стопански и правни науки

440

440

2.

Технически и природни науки

550

550

3.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

650

650

4500

4500

4000

4000

1800

Чуждестраннни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Ветеринарна медицина

3500

2.

Ветеринарна медицина на английски език

4500

3.

Ландшафтна архитектура

3500

4.

Растителна защита, Агрономство

3000

5.

За всички други специалности

3000

1800
1800

3000

3000

3000

3000

3000

1800

3000

3000

3000

3000

3000

1800

Приложение № 14
към чл. 1

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 20 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

резарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Електротехника, електроника и автоматика

400

400

550

450

450

2.

Материали и материалознание

400

400

550

450

450

3.

Металургия

400

400

550

450

450

4.

Химични технологии

400

400

550

450

450

5.

Химично и биохимично инженерство (с преподаване на френски език)

400

6.

Биотехнологии

400

400

550

450

450

7.

Общо инженерство

400

400

550

450

450

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО
(в евро)
2400

2400

3000

3000

3000

3500

2000

2400

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО
(в евро) (с преподаване на френски, немски
и английски език)
2400

2400

3000

3500

2000

2400

3000

3000

Студенти, финансирано по Пакта за стабилност
в Югоизточна Европа (в евро )
1500

1500

1500

Чуждестранни студенти от балканския регион
(с преподаване на немски език) (в евро)
1500

1500

2400

Студенти по програма за съвместен прием
на чуждестранни франкофонски студенти с
Федерацията „Гей-Люсак“, Франция (в евро )

1500

2400

1750

2400

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

Приложение № 15
към чл. 1

Университет по хранителни технологии – Пловдив
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие
в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Икономика на хранителната
индустрия

340

340

2.

Туризъм

340

340

3.

Кетъринг

340

4.

Хотелиерство и ресторантьорство

340

5.

Машиностроене и уредостроене

660

6.

Техника на хранителната и
биотехнологичната индустрия

660

7.

Автоматика, информационна
и управляваща техника

660

660

8.

Компютърни системи и технологии

660

660

9.

Топлотехника

660

660

10.

Биотехнологии

660

11.

Хранителни технологии

660

12.

Общо инженерство

660

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в
евро) – всички професионални
направления и специалности

3000

340

660

660

660
660

660

660

660
660

660

2150

3000

3000

660
660

660

660

660

3000

2150

3500

1750

Езиков курс

2500

Приложение № 16
към чл. 1

Аграрен университет – Пловдив
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 25 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие
в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 25 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

1

2

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ
И ПРАВНИ НАУКИ

1.1.

Администрация и управление

1.1.1. Управление на регионалното
развитие
1.2.

Икономика

600

410

350

500

Езиков
курс
(в евро)

13

БРОЙ 40
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

1.2.1. Аграрна икономика
1.3.

ВЕСТНИК

5

6

410

350

410

350

7

8

С Т Р. 2 1
9

10

2.

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

2.1.

13

Науки за земята

800

2.1.1. Екология и опазване на околната среда

600

420

760

2.1.2. Биологично земеделие

600

420

760

3.

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

3.1.

Общо инженерство

800

3.1.1. Аграрно инженерство

600

4.

АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

4.1.

Растениевъдство

420

4.1.1. Агрономство (Полевъдство)

720

640

980

860

4.1.2. Агрономство (Растителни
биотехнологии)

720

640

980

860

4.1.3. Агрономство (Лозаро-градинарство)

720

640

980

860

4.1.4. Агрономство (ТСЗ)

720

640

980

860

4.1.5. Агрономство (Декоративно
градинарство)

720

640

980

860

4.1.6. Растителна биотехнология

720

640

980

860

4.1.7. Агрономство – хидромелио
рации

720

640

980

860

4.1.8. Агролесовъдни системи и планинско земеделие

720

640

980

860

720

640

980

860

720

640

980

860

1000

700

4800

2800

Растителна защита

4.2.1. Растителна защита
4.3.

12

Туризъм

1.3.1. Аграрен туризъм

4.2.

11

410

Животновъдство

4.3.1. Животновъдство

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
Всички специалности

2500

1250

2800

1400

Езиков курс

2500

Приложение № 17
към чл. 1

Тракийски университет – Стара Загора
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 25 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

1

2

Професионален бакалавър

Бакалавър

Магистър

Докторанти
Магистър
и Специалислед бакалазанти
вър

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика

460

460

460

460

460

460

2.

Икономика

460

460

460

460

460

460

3.

Социални дейности

520

520

520

Езиков
курс
(в евро)

13

С Т Р.

22

1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК

5

6

4.

Екология и опазване на околната среда

7

700

700

5.

Аграрно инженерство

700

6.

Всички специалности във Факултет „Техника и технологии“

440

440

7.

Управление на здравните грижи

550

550

8.

Зооинженерство

700

700

9.

Рибовъдство и аквакултури

700

700

10.

Агрономство

700

700

11.

Ветеринарна медицина

840

12.

Медицина

950

13.

Медицинска сестра

800

14.

Акушерка

800

15.

Рехабилитатор

700

16.

Медицински лаборант

700

8

БРОЙ 40
9
800

10

11

12

13

800

550
800

800

800

800

Докторанти
1.

Педагогически, хуманитарни,
социални, стопански и правни
науки

460

460

2.

Технически науки

600

300

3.

Природни науки, математика
и информатика

610

305

4.

Аграрни науки и ветеринарна
медицина

840

840

5.

Здравеопазване и спорт

950

475

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Медицина

4900

5200

2.

Ветеринарна медицина

3500

5000

3.

Ветеринарна медицина – на
английски език

5000

4.

Социални дейности

900

5.

Медицинска сестра

3200

2000

6.

Акушерка

3200

2000

7.

Всички специалности в Меди2600
цинския колеж

8.

Всички специалности във Факултет „Техника и технологии“

1000

1000

9.

Педагогика

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

10.

Икономика

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

11.

Зооинженерство, Агрономство, Рибовъдство и аквакултури

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

12.

Екология и опазване на околната среда, аграрно инженерство

2000

2000

2000

2000

3000

3000

2000

900

900

2000
3000

1000

2000

2000

2000
2000

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

Приложение № 18
към чл. 1

Медицински университет – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 60 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ.
ІІ.Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след
бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.
2.
3.

Медицина
Дентална медицина
Фармация

900

900

450

900

900

450

900

900

450

900

450

5000

4000

4.

Медицински рехабилитатор
ерготерапевт

664

5.

Обществено здраве и здравен
мениджмънт

664

350

664

664

350

664

6.
7.

Управление на здравните грижи
700

Здравни грижи

700

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7000

Медицина – на български език

8000

Медицина – на английски език
Дентална медицина – на български език

4800

7000

Дентална медицина – на английски език

5000

7000

5000

3000

8.

Обществено здраве и здр. мениджмънт

3000

3000

3000

9.

Обществено здраве и здр. мениджмънт на англ. език

4000

4000

4000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

Управление на здравните грижи
Управление на здравните грижи
на англ. език

12.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ – на български език

13.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ – на английски език

3000

3700
4800

Медицински рехабилитатор
ерготерапевт

11.

4000

8000

Фармация – на английски език

3700
4800

7.

10.

4000

8000

Фармация – на български език

3700

3700
3000

3000

3000

3700
4800

3000

3000

3700
4800

3000

3700

3000

4800

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

Приложение № 19
към чл. 1

Медицински университет – Пловдив
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 50 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие
в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 25 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 100 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
професионален бакалавър

магистър

Докмагистър
тослед бакала- ранти
вър

Специализанти

№
по
ред

Области на висше образование,
професионални направления и специалности

1.

МЕДИЦИНА

-

-

-

-

950

-

-

900

-

-

2.

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

-

-

-

-

950

-

-

900

-

-

3.

ФАРМАЦИЯ

-

-

-

-

950

-

-

900

-

-

4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

-

-

550

440

-

-

800

900

-

-

5.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

-

-

785

-

-

-

-

-

-

-

6.

Специалности в Медицинския колеж 740

бакалавър

резарезаререзаререзадовно дочно довно дочно довно довно дочно довно довно дочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

МЕДИЦИНА

1.1.

- на български език

-

-

-

-

-

-

1.2.

- на английски език

2.

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

2.1.

- на български език

7000

6000

2.2.

- на английски език

8000

7000

3.

ФАРМАЦИЯ

3.1

- на български език

3.2.

- на английски език

4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

4.1.

- на български език

3000

1500

3000

4.2.

- на английски език

4000

4000

4000

5.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

4000

6.

Специалности в Медицинския колеж 4000

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Подготвителен курс

-

-

-

3200

-

-

-

2500 -

-

7000

5000

8000
-

-

-

-

-

-

-

6000
-

-

-

-

-

-

5000
6000

-

-

7000

-

4000

-

5000

5000
-

-

2500

-

-

-

3000

-

Приложение № 20
към чл. 1

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 45 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 45 лв. и 25 лв. за изпит за владеене на език.
III. Tакси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№ по
ред

ДоктоОбразователно-квалификационна степен
ранти/
Области на висше образование,
Езиков
магистър
Спепрофесионални направления и професионакурс
лен бакалабакалавър
магистър
след бакала- циалиспециалности
вър
вър
занти (в евро)
резарезарезарезаредовдовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
но

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Медицина

900

700

2.

Дентална медицина

900

700

3.

Фармация

900

12

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

ВЕСТНИК

4

5

6

7

С Т Р. 2 5
8

9

10

11

12

4.

Обществено здраве

4.1.

Управление на здравните грижи

550

600

4.2.

Здравен мениджмънт

550

600

5.

Здравни грижи

5.1.

Медицинска сестра и акушерка

5.2.

Други специалности

750

6.

Социални дейности

462

1.

Медицина

7000

5000

2.

Дентална медицина

7000

5000

3.

Фармация

7000

4.

Медицина на английски език

8000

5.

Дентална медицина на английски език

8000

6.

Обществено здраве

7.

Здравни грижи

3350

8.

Социални дейности

3350

9.

Подготвителен курс – на български език

3500

10.

Подготвителен курс – на английски език

4000

800

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

3350

3350

3350

Приложение № 21
към чл. 1

Медицински университет – Плевен
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 50 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие
в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 25 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

1

2

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Медицина

2.

Обществено здраве

2.1.

Управление на здравните
грижи

600

2.2.

Медицинска рехабилитация
и ерготерапия

640

2.3.

Опазване и контрол на общественото здраве

640

3.

Здравни грижи

900

3.1. Медицинска сестра

700

3.2. Акушерка

700

3.3. Медицински лаборант

700

3.4. Рентгенов лаборант

700

3.5. Помощник-фармацевт

700

4.

400

Социални дейности

400

800

450

400

Езиков
курс
(в евро)

13

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

БРОЙ 40

8

9

10

11

12

4800

2400

13

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Медицина

2.

Обществено здраве

2.1.

Управление на здравните
грижи

3000

Медицинска рехабилитация
2.2.
и ерготерапия

3000

Опазване и контрол на об2.3.
щественото здраве

3000

3.

5500

1500

Здравни грижи

3.1. Медицинска сестра

3000

3.2. Акушерка

3000

3.3. Медицински лаборант

3000

3.4. Рентгенов лаборант

3000

3.5. Помощник-фармацевт

3000

4.

3000

Социални дейности
Езиков курс

3100

Приложение № 22
към чл. 1

Университет за национално и световно стопанство – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

Области на вис
ше образование,
професионални
направления и
специалности

1

2

Образователно-квалификационна степен
професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

Дистанционна
форма

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Езиков
курс (в
евро)

14

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социология, антропология и науки за
културата

554

554

1109

370

2.

Политически науки

554

554

1109

370

3.

Обществени комуникации и информационни науки

554

554

1109

370

1109

370

4.

Право

5.

Администрация и
управление

346

346

693

320

346

6.

Икономика

346

346

693

320

346

554

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
ОБУЧЕНИЕ НА
Б Ъ Л ГА Р С К И
ЕЗИК
1.

Социология, антропология и науки за
културата

3300

4000

4000

2500

3300

3000

2.

Политически науки

3300

4000

4000

2500

3300

3000

БРОЙ 40
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

6

ВЕСТНИК

7

8

9

С Т Р. 2 7
10

11

12

13

14

4000

2500

3300

3000

4000

2500

3300

3000

3.

Обществени комуникации и информационни науки

4.

Право

5.

Администрация и
управление

3300

4000

4000

2500

3300

3000

6.

Икономика

3300

4000

4000

2500

3300

3000

3300

4000
4000

ОБУЧЕНИЕ НА
ЧУЖД ЕЗИК
1.

Социология, антропология и науки за
културата

5000

3500

2.

Политически науки

5000

3500

3.

Обществени комуникации и информационни науки

5000

3500

4.

Право

5000

3500

5.

Администрация и
управление

5000

3500

6.

Икономика

5000

3500

3800

4000

3300

Приложение № 23
към чл. 1

Икономически университет – Варна
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър след
бакалавър

резадочрезарезаредовно
но
довно дочно довно дочно довно

задочно

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

резадовно дочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Икономика

300

2.

Администрация и управление

3.

Туризъм

4.

Информатика и компютърни
науки

300

300
300

300

300

300

600

Чуждестранни граждани
по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в
евро) – всички направления 2500

2500

300

550

550

300

550

550

300

550

550

3500

3500

600

2500

3000

3000

Езиков курс

2500

Приложение № 24
към чл. 1

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 50 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен

Дис№
Области на висше
Докторанти танци- Езиков
професионамагистър
по образование, професи- лен бакалабакалавър
магистър
след бакалаонна
курс
ред онални направления и
вър
вър
форма (в евро)
специалности
резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Икономика

350

300

350

300

350

11

12

13

14

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3

4

5

6

7

Администрация и управление
350

300

350

300

1
2.

2

8

9

БРОЙ 40
10

11

12

13

14

350

Докторанти

690

380

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Икономика

2900

2200

3200

2900

3000

2700

2.

Администрация и управление

2900

2200

3200

2900

3000

2700

Докторанти

3100
3100
3600

2600

Езиков курс

2900

Приложение № 25
към чл. 1

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 50 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс (в
евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Изкуства – всички специалности

1150

2.

Педагогика на обучението по
музика

346

3.

Езиков курс и професионална
подготовка

4.

Пети курс

980

1300

1600

2500
1300

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Изкуства – всички специалности

4000

2000

6600

3300

6600

3300

7000

3500

Езиков курс

2500

Приложение № 26
към чл. 1

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 50 лв. за първи изпит и 50 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти/
Специализанти

резарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Театрално и филмово изкуство – Всички
специалности
1 400

1 500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Сценичен и екранен дизайн

3 500

1 600

10

Езиков
курс
(в евро)

11

БРОЙ 40
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
4

5

С Т Р. 2 9

6

7

9

10

Докторанти

8 000

4 000

Специализанти

3 000

2.

Сценография за куклен театър

3 500

3.

Анимация

3 500

4.

Драматургия

3 500

5.

Актьорство за драматичен театър

4 500

6.

Актьорство за куклен театър

4 500

7.

Театър на движението

4 500

8.

Театрознание и театрален мениджмънт

4 500

9.

Филмов и телевизионен монтаж

4 500

10.

Фотография

4 500

11.

Кинознание

4 500

12.

Режисура за драматичен театър

6 000

13.

Режисура за куклен театър

6 000

14.

Филмова и телевизионна режисура

8 000

15.

Филмово и телевизонно операторство

8 000

16.

Всички специалности във
Факултет „Сценични изкуства“

4 500

17.

Всички специалности във
Факултет „Екранни изкуства“

6 000

8

Езиков курс

11

3 000

Приложение № 27
към чл. 1

Национална художествена академия – София
І. Такса за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 38 лв. за всеки изпит.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
професиоОбласти на висше
№
налан бакаобразование, профепо
лавър
сионални направлеред
зания и специалности редов- дочно
но

бакалавър
редовно

задочно

магистър
редовно

задочно

магистър
след
бакалавър

Докторанти

Специализанти

редовно

редовно

редовно

задочно

задочно

задочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Изобразително изкуство

1.1. Реставрация
Всички други специ1.2.
алности

940
816

1000
940

1000

1000
500

1000

500

3500

2000

4200

2000

3500

2000

4200

2000

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Реставрация

2.

Всички други специалности

3000
2500

3000

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

Приложение № 28
към чл. 1

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти
и специализанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика на обучението по...

346

300

346

2.

Музикално и танцово изкуство

1000

800

1200

3.

Изобразително изкуство

1000

4.

Теория на изкуствата

1000

3000
1000

1800

1500

3000

1200

1800

1500

3000

1200

1800

1500

3000

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Педагогика на обучението по...

4000

5000

3000

3000

2.

Музикално и танцово изкуство

4000

5000

3000

3000

2.1. Балетно изкуство

3000

3500

3000

3000

3.

Изобразително изкуство

4000

5000

3000

3000

4.

Теория на изкуствата

5000

3000

3000

5000

Приложение № 29
към чл. 1

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 20 лв. за всеки изпит.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№ по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър
след бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

резарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогика на обучението по
физическо възпитание

290

2.

Обществено здраве.
Кинезитерапия

640

3.

Спорт

840

1.

Педагогика на обучението по
физическо възпитание

2.

Педагогика на обучението по
физическо възпитание на чужд език

3.

Обществено здраве.
Кинезитерапия

4.

Обществено здраве.
Кинезитерапия на чужд език

5.

Спорт

6.

Спорт на чужд език

290

840

290

300

300

3200

640

640

640

3200

840

840

840

3200

3200

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

4500

1500

4000

4000

4500

2500

3200

4500

1500

4000

4500

2500

3200

3200

4500

1500

4000

4000

4500

2500

3200

3200

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Приложение № 30
към чл. 1

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
I. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

професионален бакалавър

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти/
специализанти

Езиков
курс
(в евро)

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Архитектура, строителство и
геодезия

2.

Строителство на сгради и съ- 660
оръжения

3.

Строителство и архитектура на
сгради и съоръжения

4.

Архитектура

540

660

540

660

660

540

3000

2000

540

660
660

660

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Архитектура, строителство и
геодезия

2.

Строителство на сгради и съ- 1500
оръжения – на български език

3.

1500

1500

1500

Строителство на сгради и съоръжения – на английски език

3000

2500

4.

Строителство и архитектура
на сгради и съоръжения – на
български език

1500

5.

Архитектура – на български
език

1500

1500

3000
3000
3000

2000

2000

3300

Приложение № 31
към чл. 1

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 20 лв. за всеки изпит. Такса за участие в кандидатстудентска
кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 20 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

1

2

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Социални, стопански и правни науки

1.1. Икономика
2.

400

250

Технически науки

700

2.1. Машинно инженерство

500

400

600

Електротехника, електроника
2.2.
и автоматика

500

400

600

Комуникационна и компю2.3.
търна техника

500

400

600

400

Езиков
курс
(в евро)

13

С Т Р.

32

1

ДЪРЖАВЕН
3

4

5

6

500

400

600

Архитектура, строителство
и геодезия

500

400

600

500

400

2.6. Общо инженерство

7

8

БРОЙ 40

Транспорт, корабоплаване и
2.4.
авиация
2.5.

2

ВЕСТНИК
9

10

11

12

2500

1800

13

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Социални, стопански и правни науки

1.1. Икономика
2.

2500

1500

2500

1500

Технически науки

2.1. Машинно инженерство

2500

1500

2500

1500

Електротехника, електроника
2.2.
и автоматика

2500

1500

2500

1500

Комуникационна и компютърна техника

2500

1500

2500

1500

Транспорт, корабоплаване и
2.4.
авиация

2500

1500

2500

1500

Архитектура, строителство
2.5.
и геодезия

2500

1500

2500

1500

2.6. Общо инженерство

2500

1500

2.3.

Езиков курс

2500

Приложение № 32
към чл. 1

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 35 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Такса за участие
в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 35 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

Образователно-квалификационна степен
Докторанти
Области на висше образование, професионамагистър след
бакалавър
магистър
професионални направления и лен бакалавър
бакалавър
специалности
редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задоч- редов- задочно
но
но
но
но
но
но
но
но
но

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Обществени комуникации и информационни науки

508

254

518

259

2.

Информатика и компютърни
науки

670

335

732

366

3.

Национална сигурност

732

366

836

418

4.

Докторанти

Автоматизирани системи за об4.1. работка на информация и управ
ление

1024

512

4.2. Теория на научната информация

940

470

Книгознание, библиотекознание
и библиография

940

470

Организация и управление из4.4. вън сферата на материалното
производство

628

314

4.5. Наукознание

940

470

4.3.

БРОЙ 40
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

ВЕСТНИК
5

6

С Т Р. 3 3

7

8

9

10

11

12

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Обществени комуникации и информационни науки

2800

1950

2500

1250

2800

1950

2.

Информатика и компютърни
науки

2800

1950

2500

1250

2800

1950

3.

Национална сигурност

2800

1950

2500

1250

2800

1950

Приложение № 33
към чл. 1

Държавно висше училище „Колеж по телекомуникации и пощи“ – София
I. Такса за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 25 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

Езиков
курс
(в евро)

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Администрация и управление 300

300

2.

Комуникационна и компютър480
на техника

480

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Администрация и управление 2200

1100

1100

2.

Комуникационна и компютър2200
на техника

1100

1100

Приложение № 34
към чл. 1

Българска академия на науките
Научни организации по чл. 47, ал. 1 ЗВО
І. Такса за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и
специалности

Докторанти/спе
циализанти
редовно

Езиков курс (в евро)

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Педагогически, хуманитарни, социални, стопански и правни науки 400

200

2.

Технически науки, природни науки, математика и информатика 460

230

3.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

460

230

4.

Здравеопазване и спорт

500

250

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Педагогически, хуманитарни, социални, стопански и правни науки 3000

2000

2.

Технически науки, природни науки, математика и информатика 3000

2000

3.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

3000

2000

4.

Здравеопазване и спорт

5000

2000

Езиков курс

1600

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

Приложение № 35
към чл. 1

Военна академия „Г. С. Раковски“
І. Такса за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:

№
по
ред

Образователноквалификационна степен
Области на висше образование, професионални направления и специалности

Дистанционно
обучение

Докторанти

магистър след
бакалавър
редовно

задочно

редовно

задочно

на самостоятелна
подготовка

Български граждани и граждани на Европейския съюз и ЕИП (в лв.)
1.

Обществени науки

500

400

400

2.

Естествени науки; технически науки

550

400

400

3.

Сигурност и отбрана

550

400

400

4.

Национална сигурност

500

400

440

Приложение № 36
към чл. 1

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен

№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър –
обучение на
български
език

бакалавър –
обучение на
английски
език

магистър
магистър
Докторанти/
след бакала- след бакаласпециалиЕзиков
вър – обуче- вър – обучезанти
курс
ние на
ние на
(в евро)
български
английски
език
език

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Електрообзавеждане на кораба 800

560

1060

1000

700

2.

Корабна радиоелектроника

700

490

1060

1000

700

3.

Корабни машини и механизми 800

560

1060

1000

700

4.

Корабоводене

900

630

1060

1000

700

5.

Експлоатация на флота и пристанищата
700

490

1060

1000

700

6.

Мениджмънт на водния транспорт
700

490

1060

1000

700

7.

Технология на кораборемонта 700

490

1060

1000

700

8.

Речно корабоплаване

700

490

1060

1000

700

9.

Океанско инженерство

700

490

1060

1000

700

Докторанти и специализанти – технически науки, психология и военно дело

600

500

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Електрообзавеждане на кораба 3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

2.

Корабна радиоелектроника

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

3.

Корабни машини и механизми 3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

4.

Корабоводене

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

3000

БРОЙ 40
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

5

ВЕСТНИК
6

7

8

С Т Р. 3 5
9

10

11

12

13

5.

Експлоатация на флота и пристанищата
3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

6.

Мениджмънт на водния транспорт
3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

7.

Технология на кораборемонта 3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

8.

Речно корабоплаване

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

9.

Океанско инженерство

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

1750

3000

Докторанти и специализанти – технически науки, психология и военно дело

3000

1750

Приложение № 37
към чл. 1

Национален военен университет „Васил Левски“
І. Такси за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 25 лв. за първи изпит и 15 лв. за всеки следващ.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:
Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

резарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно

Езиков
курс
(в евро)

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Администрация и управление

2.

Електротехника, електроника и автоматика

400

200

3.

Комуникационна и компютърна техника

400

200

4.

Транспорт, корабоплаване и авиация

400

200

5.

Общо инженерство

400

200

6.

Национална сигурност

300

500

200

250

Докторанти

600

300

3400

1600

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)
1.

Всички професионални направления

3400

1600

3400

1600

Езиков курс

3400

Академия на Министерството на вътрешните работи
І. Такса за кандидатстване за учебната 2012/2013 г. – 30 лв.
ІІ. Такси за обучение за учебната 2012/2013 г. на:

Приложение № 38
към чл. 1

Образователно-квалификационна степен
№
по
ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър
след бакалавър

Докторанти

резарезарезарезарезадовно дочно довно дочно довно дочно довно дочно довно дочно
Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)
1.

Администрация и управление

461

2.

Архитектура строителство и
геодезия

797

3.

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

812

5050

Езиков
курс
(в евро)

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността
на Висшия съвет по фармация (ДВ, бр. 71
от 2007 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Висшият съвет по фармация обсъжда
и дава становища по:
1. основните насоки и приоритети в областта
на фармацията;
2. етични проблеми на фармацията;
3. проекти на нормативни актове, свързани
с фармацията;
4. научни приоритети в областта на фармацията;
5. програми за организиране на обществени
образователни кампании в областта на лекарствените продукти.“
§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. По решение на Висшия съвет
по фармация към него могат да се създават
експертни комисии, както и да се привличат
експерти.“
§ 3. Член 12 се отменя.
§ 4. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Заседанията на Висшия съвет по
фармация се свикват от неговия председател,
а в негово отсъствие – от заместник-председателя, при постъпило искане на поне едно от
ведомствата или организациите, представени
в него, но не по-малко от три пъти годишно.
(2) В срок до 10 дни от постъпване на искането по ал. 1 Висшият съвет по фармация
се свиква за провеждане на заседание.
(3) Датата, часът и мястото на провеждане на
заседанията на Висшия съвет по фармация, както
и дневният ред се определят от председателя
му, за което членовете на съвета се уведомяват
писмено с покана. Поканата за заседанието
и материалите към нея се изпращат по факс,
електронна поща или друг предварително уговорен начин най-малко 7 дни преди датата на
провеждане на заседанието.
(4) Дневният ред за съответното заседание
на Висшия съвет по фармация се публикува
на интернет страницата на Министерството на
здравеопазването.
(5) Членовете на съвета участват лично и
изразяват позицията на ведомствата и организациите, които представляват.
(6) Членовете на Висшия съвет по фармация
могат да представят писмено становище при
невъзможност за участие в заседания на съвета. Становищата се прилагат към протокола
от заседанието.
(7) Заседанията се считат за редовни, ако
на тях присъстват повече от половината от
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членовете на съвета. Решенията се взимат с
обикновено мнозинство от присъстващите.
(8) При липса на кворум по ал. 7 се насрочва
ново заседание.
(9) Заседанията се ръководят от неговия
председател, а в негово отсъствие – от неговия
заместник-председател.
(10) Председателят може да упълномощи
със заповед лице от състава на съвета, което
да председателства и ръководи заседание за
определен срок.
(11) За заседанията на Висшия съвет по
фармация се водят аудиозапис и протокол,
които се подписват от председателя на съвета
и от секретаря. Всеки протокол съдържа дата
и място на провеждане, час на откриване на
заседанието, дневен ред, решенията, които са
взети, изразено особено мнение и постъпили
писмени становища.
(12) Секретарят уведомява членовете на съвета за изготвения протокол в тридневен срок
от утвърждаването му. При поискване член на
съвета може да се запознае с протокола и приложените към него материали при секретаря.“
§ 5. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Ежегодно в срок до 20 декември
Висшият съвет по фармация приема годишна
работна програма, в която се определят основните приоритети в дейността му за следващата
година.
(2) Ежегодно в срок до 20 декември Висшият
съвет по фармация представя на министъра
на здравеопазването годишен доклад за своята дейност, който се публикува на интернет
страницата по чл. 13, ал. 4.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За участието си в заседанията на Висшия съвет по фармация неговите членове, сек
ретарят и експертите по чл. 10 не получават
възнаграждение.“
2. Алинея 3 се отменя.
Министър:
Десислава Атанасова
5016

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение на Наредба № 21 от
2007 г. за търговия на посевен материал от
зърнени култури на пазара на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм., бр. 49
от 2009 г. и бр. 38 от 2010 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
т. 4.4 от таблицата се изменя така:
„4.4. Ориз (Oryza sativa):
Броят растения, които явно се отличават
като заразени с Fusarium fujikuroi, не трябва
да надхвърля:
– 2 на 200 m2 за производството на базови
семена;
– 4 на 200 m2 за производството на сертифицирани семена първо размножение;
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– 8 на 200 m2 за производството на сертифицирани семена второ размножение.
Броят растения, които явно се отличават
като диворастящи или като растения с червени
зърна, не трябва да надхвърля:
– 0 за производството на базови семена;
– 1 на 100 m2 за производството на сертифицирани семена първо и второ размножение.”
Допълнителна разпоредба
§ 2. С тази наредба се въвежда Директива
за изпълнение 2012/1/ЕС на Комисията от
6 януари 2012 г. за изменение на приложение
I към Директива 66/402/ЕИО на Съвета по
отношение на условията, на които трябва да
отговаря зърнената култура Oryza sativa.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник”.
За министър:
Цветан Димитров
5150

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-8
от 11 май 2012 г.

за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в
сгради в режим на етажна собственост
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят редът
за водене, достъпът и образецът на публичния
регистър на сдруженията на собствениците в
сгради в режим на етажна собственост.
Чл. 2. (1) На вписване в регистъра подлежат
всички сдружения на собственици, учредени
по реда на Закона за управление на етажната
собственост (ЗУЕС).
(2) Сдруженията на собствениците се вписват
в регистъра на съответната община по местонахождението на сградата в режим на етажна
собственост.
(3) В регистъра се вписват наименованието
на сдружението, неговият адрес, срокът, за който
е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и
адресът на членовете на управителния съвет
(управителя) и начинът на представителство.
(4) Публичният регистър се създава от общинската администрация съгласно образеца,
даден в приложение № 1. Той се състои от
отделни регистрационни карти (партиди) на
хартиен и електронен носител.
(5) Общинската администрация публикува
на електронната си страница данните по ал. 3
и промените в тях в 14-дневен срок от вписването в регистъра.
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Раздел II
Ред за вписване в регистъра
Чл. 3. Председателят на управителния съвет
(управителят) на сдружението на собствениците
в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска
администрация заявление (приложение № 2) за
вписване на сдружението в публичния регистър.
Към заявлението се прилагат:
1. списък на собствениците, участващи в
сдружението, с трите им имена и адреса в
етажната собственост;
2. копие от протокола на учредителното
събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);
3. копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет
(управителя);
4. нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
Чл. 4. Преди вписване в регистъра на сдружение на собствениците кметът на общината
или оправомощено от него длъжностно лице
проверява дали са спазени изискванията на
ЗУЕС при учредяване на сдружението в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.
Чл. 5. (1) След извършване на проверката
кметът на общината или оправомощеното от
него лице вписва/разпорежда вписване на
сдружението в регистъра.
(2) За извършеното вписване общинската
администрация издава удостоверение по образец
съгласно приложение № 3.
(3) След извършване на вписването в регистъра по ал. 1 кметът на общината или оправомощеното от него лице издава регистрационна
карта (приложение № 4) на сдружението, която
се съхранява на хартиен и електронен носител
към досието на сдружението в съответната
община.
Чл. 6. Когато кметът на общината или
оправомощеното от него лице установи, че
предоставените данни за вписване не отговарят
на изискванията на ЗУЕС, той дава предписания на управителния съвет (управителя) на
сдружението на собствениците да отстрани в
14-дневен срок непълнотите или неточностите.
Чл. 7. Когато непълнотите или неточностите
не бъдат отстранени в срока по чл. 6, кметът
на общината постановява мотивиран отказ за
вписване. Отказът се връчва на управителния
съвет (управителя) на сдружението на собствениците незабавно след постановяването му по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 8. Отказът подлежи на оспорване пред
административния съд по местонахождението на
етажната собственост по реда на чл. 46 ЗУЕС.
Раздел III
Задължение за уведомяване
Чл. 9. Председателят на управителния съвет
(управителят) на сдружението на собствениците
уведомява общинската администрация за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3.
Уведомяването се извършва в 14-дневен срок
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от настъпване на промяната. Към уведомлението (приложение № 5) се прилагат документи,
удостоверяващи промяната.
Чл. 10. (1) В 7-дневен срок от получаване
на уведомлението по чл. 9 кметът на общината или оправомощено от него лице отразява
промените в регистъра.
(2) След отразяване на промяната се издава
ново удостоверение за регистрация, със същия
регистрационен номер, с датата на първоначалното вписване и датата на изменението, с
отразената промяна. Новото удостоверение се
предоставя на сдружението след връщане на
старото и вече неактуално удостоверение.
Чл. 11. Общинските или районните администрации поддържат справка с данните на
управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове
в режим на етажна собственост. Управителите
или председателите на управителните съвети
подават в едномесечен срок от избирането им
уведомление (приложение № 6), което съдържа имената, адрес и телефон на членовете на
управителния съвет или на управителя и адреса
на сградата в режим на етажна собственост,
както и адрес за кореспонденция.
Чл. 12. (1) Кметът на общината или района
ежегодно до края на март подава до министъра
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на регионалното развитие и благоустройството
справка за подадените уведомления за етажната
собственост по чл. 11 за предходната година.
(2) Кметът на общината ежемесечно подава
справка до министъра на регионалното развитие
и благоустройството за вписаните в регистъра
по чл. 1 сдружения, съдържаща информацията
по чл. 2, ал. 3.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 44,
ал. 4 ЗУЕС.
§ 2. Данните по чл. 2, ал. 3 са публични и
достъп до тях има всяко лице. Общината осигурява достъп до данните чрез публикуването
им на електронната страница на общината.
§ 3. Регистрите на етажната собственост,
водени до влизане в сила на тази наредба, могат
да продължат да бъдат водени по преценка на
общинските или районните администрации.
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 3 от
2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна
собственост (ДВ, бр. 50 от 2009 г.).
За министър:
Добромир Симидчиев

Регистър на сдруженията
№
по
ред
1.

2.

Регистрационен
номер

Наименование1

Адрес

Предмет
на дейност2

Срок3
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Представени идеални части в % от
етажната собственост

Приложение № 1
към чл. 2, ал. 4
Членове на управителния
съвет
(имена, адрес, електронна поща)
Председател:
………………..
Член:
………………..
Член:
………………..
Член:
………………….
Член:
…………………..
Председател:
………………..
Член:
………………..
Член:
………………..
Член:
………………….
Член:
…………………..

Начин
на представителство4

…
1
Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение
на собствениците (съгласно чл. 27, ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на населеното място,
пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа
и името на района).
2
Посочва се предметът на дейност, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за
създаване на сдружение на собствениците.
3
Посочва се срокът, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на
сдружение на собствениците.
4
Начинът на представителство, което може да бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги определен брой членове заедно, се определя със споразумението за създаване на сдружение на собствениците.
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Приложение № 2
към чл. 3
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА …………………..

ЗАЯВЛЕНИЕ
за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС
от ..……………………………………………………………………………………………….........................................................….,
(име, презиме, фамилия)
председател на управителен съвет (управител) на сдружението на собствениците ……………………
………………………………………………………………………………..................................................................................….
(наименование на сдружението)5
в сграда, намираща се в гр. ………………, ул. ……………….., № …, ж.к. …, бл. …, вх. ...
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ,
В изпълнение на чл. 29 ЗУЕС предоставям необходимите данни за регистрация на сдружението
на собствениците в публичен регистър.
Сдружението на собствениците е създадено на учредително събрание, проведено на … г.
Трите имена

Адрес

Телефон

Електронна поща6

Председател на управителния съвет (управител) е:

Членове на управителния съвет са:
1.
2.
…
Председател на контролния съвет (контрольор) е:

Членове на контролния съвет са:
1.
2.
…
Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на
собствениците (съгласно чл. 27, ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на населеното място, пълен
административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името
на района).
6
Полето не е задължително за попълване.
5

Към заявлението прилагам следните документи:
1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост.
2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет
(управителя).
3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.
Декларирам, че заявеното отговаря на фактическото положение към момента на подаване на заявлението.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
ДАТА: …………
ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ:………………
Забележка. Представя се документ за самоличност на заявителя.
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Приложение № 3
към чл. 5, ал. 2

ОТ ОБЩИНА ………………..
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за регистрация на сдружение на собствениците
по чл. 46а ЗУЕС
ОБЩИНА ………………………………………… с настоящото удостоверява, че въз основа на подадено
заявление за регистрация на сдружение на собствениците с вх. № ………………… от ………………………
……………………………………………………………. (посочват се
трите имена) в качеството му на председател на
управителен съвет (управител) на сдружение на
собствениците: ..……………………………… (посочва се
наименованието на сдружението) и приложенията,
които са неразделна част от заявлението, след
извършена проверка за спазване на изискванията на ЗУЕС, на основание чл. 29 и чл. 45, ал. 3
ЗУЕС в публичния регистър на сдруженията на
собствениците в ОБЩИНА: ……………………………….
на …………………. е вписано сдружение на собствениците с регистрационен номер ………………………….
със следните данни:
1. Наименование: ………………………………………………
2. Адрес на управление: ……………………..……………
3. Предмет на дейност: ………………………………………
4. Срок: ………………………………………….……………………
5. Представени идеални части от етажната
собственост (%): ………………………………………..............
6. Членове на управителния съвет:
Трите
имена

Адрес

Електронна
поща7

Председател:
Член:
Член:
…………………

7. Начин на представителство: ………………….8
КМЕТ НА ОБЩИНА/ОПРАВОМОЩЕНО
ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Попълва се в случаите, когато такава информация е предоставена в Заявление за регистрация
на сдружение на собствениците – приложение № 2.
8
Начинът на представителство, което може да
бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги
определен брой членове заедно, се определя със
споразумението за създаване на сдружение на собствениците.
7

Приложение № 4
към чл. 5, ал. 3
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
на сдружение на собствениците
Регистрационен №: ……………. от ……………………..
20… г.
I. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА СДРУЖЕНИЕТО
1. Наименование:
2. Адрес на управление:
3. Предмет на дейност:
4. Срок:
5. Начин на представителство:
6. Представени идеални части от етажната собственост (%):
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II. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
СГРАДАТА*
1. Идентификатор на сградата:
2. Година на построяване:
3. Вид на строителната система:
4. Брой етажи: .............., в т.ч.:
надземни: …, полуподземни: ..., подземни: …
5. Обща разгъната застроена площ на сградата
(кв. м):
6. Брой самостоятелни обекти в сградата:
*Данните се попълват от длъжностно лице в
общината.
III. УПРАВИТЕЛНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
1. Управителен съвет
Избран на ………………………. за срок ……г.
1.1. Председател:
…………………………………………………………………………………
(трите имена; адрес; телефон; електронна поща)
1.2. Членове:
1.2.1. …………………………………………………………………...……
1.2.2. …………………………………………………………………...……
1.2.3. ……………………………………………………………………...…
1.2.4. ……………………………………………………………………..…
(трите имена; адрес; телефон; електронна поща)
2. Контролен съвет (контрольор):
Избран на ………………………. за срок ……г.
…………………………………………………………………………………
2.1. Председател:
…………………………………………………………………………………
2.2.Членове:
2.2.1. ………………………………………………………………………
2.2.2. ………………………………………………………………………
2.2.3. ………………………………………………………………………
2.2.4. ………………………………………………………………………
(трите имена; адрес; телефон; електронна поща)
Картата е съставена от ........................................
....…………………………… (име, фамилия и длъжност)
на ............................. г.
Подпис на длъжностното лице: …………………….
Приложение № 5
към чл. 9
УВЕДОМЛЕНИЕ
от ..……………………………………………………………………………,
(име, презиме, фамилия)
председател на управителен съвет (управител) на
сдружение на собствениците …………………………………
……………………………………………………………………..............
(наименование на сдружението)9
в сграда, намираща се в гр. ………………, ул. ………………..,
№ …, ж.к. …, бл. …, вх. ...,
вписано по реда на чл. 45, ал. 3 ЗУЕС в публичния регистър на сдруженията на собствениците в
ОБЩИНА: ………………………………. на ………………… г. с
регистрационен номер ………………………….
9
Посочва се наименованието на сдружението
съгласно споразумението за създаване на сдружение
на собствениците и удостоверението за регистрация.
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УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ,
В изпълнение на чл. 9 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на
сдруженията на собствениците в сгради в режим на
етажна собственост (наредбата) Ви уведомявам, че
на ………………………………..г. беше извършена промяна
в обстоятелствата по чл. 2, ал. 3 от наредбата, а
именно10: …………………………………………........................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
В подкрепа на заявеното прилагам11:
1. Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната
собственост, с отбелязване на промяната в него.
2. Копие от протокола на общо събрание на
сдружението, заверено от председателя на управителния съвет (управителя).
3. Копие от анекс към споразумение за създаване на сдружение, заверено от председателя на
управителния съвет (управителя), придружено от
копие на протокол на общото събрание за приемане
на измененията в споразумението с единодушие,
заверено от председателя на управителния съвет
(управителя).
4. Нотариално заверени образци от подписите
на лицата, представляващи сдружението.
5. Друго:…………………………………………………………..
Известно ми е, че за декларирани от мен
неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
ДАТА: ………… ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ:…………
Забележка. Представя се документ за самоличност на заявителя.
10
Посочват се новите обстоятелства по отношение на наименование, адрес на управление,
предмет на дейност, срок, представени идеални
части от етажната собственост (%), членове на
управителния съвет, начин на представителство.
11
При промяна в наименование, адрес на
управление, предмет на дейност, срок, начин
на представителство се представят документите
по т. 3; при промяна в представените идеални
части от етажната собственост (%) се представят
документите по т. 1; при промяна на членовете
на управителния съвет се представят документите
по т. 2 и 4.
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Приложение № 6
към чл. 11

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 46б ЗУЕС
от …………………………………….....................................,
председател/член на управителен съвет (управител)
на етажна собственост в сграда, намираща се в
гр. …………, община ……....., област ……., ул. ........
№ ..., ж.к. …, бл. ..., вх. …
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
КМЕТ,
В изпълнение на чл. 46б ЗУЕС и на основание
чл. 11 от Наредбата за създаване и поддържане
на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Ви уведомявам за следното:
На ……………………………. г. беше проведено общо
събрание на етажната собственост в цитираната погоре сграда, на което бяха представени ………………..
идеални части от общите части на сградата. На
редовно проведеното събрание с мнозинство
………………....... беше избран нов/и председател/
член/ове на управителния съвет на етажната
собственост, както следва:
Председател на управителния съвет е/управител е:
.................................................................................
(трите имена; адрес; телефон; електронна
поща12)
Членове на управителния съвет са:
1. ...........................................................................
2. …………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………
(трите имена; адрес; телефон; електронна
поща13)
В подкрепа на горното прилагам протокол
от общото събрание на етажната собственост
от…………………… г.
Известно ми е, че за декларирани от мен
неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
ДАТА: ………… ПОДПИС НА ЗАЯВИТЕЛЯ:…………
Забележка. Представя се документ за самоличност на заявителя.
12
Предоставянето на информация за електронна
поща не е задължително.
13
Виж 12.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1174
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 и 4 във връзка с
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, писма на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с вх. № АУ14-12 от 18.05.2011 г.,
вх. № АУ14-12(2) от 12.08.2011 г., вх. № АУ14-12(5)
от 8.03.2012 г. и вх. № АУ14-12(7) от 27.04.2012 г.,
писмо на МРРБ № 10-8 от 18.03.2011 г. с разрешение на министъра на регионалното развитие
и благоустройството за изработване на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„АМ „Люлин“ от км 0+000 до км 19+135,21;
реконструкция на електропроводи, газопроводи,
водопроводи, оптични кабели и тт-кабели; изграждане на пътни варианти на път ІV-18017 при км
8+800 с. Мало Бучино и при км 12+000 с. Големо
Бучино“, на територията на области София и
Перник; Решение на МОСВ № 13-ПР/2011 г. за
преценяване на необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда, със
становище да не се извършва ОВОС (6.04.2011 г.);
писмо на МОСВ № 12-00-877 от 2.08.2011 г. за
съгласуване на техническо задание с преценка,
че не се изисква извършването на самостоятелна
процедура по екологична оценка, както и самостоятелна процедура по оценка за съвместимостта;
положително становище на МЗХ – Изпълнителна
агенция по горите (ИАГ) рег. индекс № ИАГ-30224
от 12.09.2011 г. относно възлагане изработване на
ПУП – ПП; писмо от МЗХ – ИАГ рег. индекс
№ ИАГ-27186 от 10.08.2011 г. за съгласуване на
задание; решение на МЗХ – ИАГ рег. индекс
№ ИАГ-42949 от 23.12.2011 г. за предварително
съгласуване за безсрочно учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост; решение на
МЗХ – ИАГ рег. индекс № РД-49-34 от 5.03.2012 г.
за предварително съгласуване за учредяване на
безсрочен сервитут върху поземлени имоти в
горски територии – частна държавна собственост;
решение на МЗХ – ИАГ рег. индекс № РД-49-35
от 5.03.2012 г. за предварително съгласуване за
учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна
на предназначението – частна държавна собственост; решение на МЗХ № РД-49-138 от 2.05.2012 г.
за предварително съгласуване за учредяване на
безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост с
проектен идентификатор № 46721.3867.8, в землището на с. Мало Бучино; писмо на Община
Перник за безсрочно учредяване на сервитут за
електропровод 110 kV; писмо на Община Перник
за безсрочно учредяване на право на строеж
за електропровод 110 kV; Решение № КЗЗ-7 от
20.04.2011 г. на Комисията за земеделските земи

за промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в
земеделски земи; съгласуване от Министерството
на културата с писмо № ЗЗ-НН-0174 от 9.03.2011 г.
на основание чл. 84 във връзка с чл. 80, ал. 3 от
Закона за културното наследство за съгласуване
на проект за изместване на линейна инфраструктура и комуникации по трасето на АМ
„Люлин“; писмо № ЗЗ-НН-0174 от 18.07.2011 г.
от Министерството на културата, на основание
чл. 84, ал. 1 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 1 от
Закона за културното наследство за съгласуване
на техническо задание за изместване на линейна
инфраструктура и комуникации по трасето на АМ
„Люлин“ и съгласуване с експлоатационните дружества: „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД;
„Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Перник;
„Софийска вода“ – АД; „VIVACOM – БТК“ – АД;
„Бул гар т ра нсгаз“ – Е А Д; „Овергаз – Вес т ител – БГ“ – АД; „Мобилтел“ – ЕАД; „Национална
електрическа компания“ – ЕАД, и „Електро
енергиен системен оператор“ – ЕАД, дирекция
„Експлоатация и ремонт на преносната мрежа“ – МЕР „София град“; извършено съобщаване
за изработения парцеларен план в ДВ, бр. 28 от
5.04.2011 г. и бр. 31 от 15.04.2011 г.; протоколи
за липса на постъпили възражения; проведени
обществени обсъждания в Столична община
и Община Перник; протокол на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТ-01-02-13 от 6.04.2012 г. и Заповед № РД02-14-495 от 1.03.2012 г. на зам.-министъра на
регионалното развитие и благоустройството, одобрявам подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: АМ „Люлин“ от км 0+000 до км
19+135,21 – реконструкция на електропроводи,
газопроводи, водопроводи, оптични кабели и
тт-кабели; изграждане на пътни варианти на
път ІV-18017 при км 8+800 с. Мало Бучино и при
км 12+000 с. Големо Бучино, на територията на
области София и Перник съгласно приетите и
одобрени графични части, представляващи неразделна част от заповедта.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК и предвид
това, че се налага да се подобри организацията
и условията на пътната инфраструктура, за да се
гарантират животът и здравето на гражданите
и за да се защитят особено важни държавни и
обществени интереси, допускам предварително
изпълнение на заповедта.
Мотиви:
1. Автомагистрала „Люлин“ представлява едно
от основните трасета на републиканската пътна
мрежа и е част от Общоевропейския транспортен коридор № ІV Берлин – Солун. Трасето є
минава по направление Видин – София – Кулата
и разтоварва нарастващия автомобилен трафик
по международния път Е-79 (І-1).
2. Допускането на предварително изпълнение ще ускори реализацията на неизградените
участъци на магистралата. Това ще допринесе за
осигуряване на модерни експлоатационни условия,
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ще подобри функционирането и стандарта на
транспортното обслужване на международния и
вътрешния трафик и ще подобри безопасността
и сигурността на движението.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – София-град,
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
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 – София-град, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
За министър:
Д. Симидчиев
4970

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 213
от 21 април 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Железница“,
разположена в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на ЗПБ (ДВ, бр. 100
от 2010 г.) и Протоколно решение № 25 от протокол № 12 от заседанието на Министерския
съвет на 28.03.2012 г. разрешавам на „Екстериор
дизайн – Ес“ – ООД, София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
175157212, със седалище и адрес на управление
София 1113, район „Изгрев“, ул. Лидице 7 – 9,
ап. 5, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, в площ „Железница“, разположена в
землището на с. Железница, община Симитли,
област Благоевград:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,95 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Железница“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4520217

8477682

2

4520063

8478459

3

4519157

8478440

4
5096

4519135

8477339

РАЗРЕШЕНИЕ № 214
от 21 април 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Атара“, разположена
в землището на с. Полянeц, община Джебел,
област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение № 8 от 29.02.2012 г. на Министерския
съвет разрешавам на „Кокет – Текстил“ – ЕООД,
гр. Джебел – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията под ЕИК 115184190, със седалище
и адрес на управление гр. Джебел 6850, област
Кърджали, община Джебел, ул. Еделвайс 21,
вх. Б, ет. 4, ап. 22, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Атара“, разположена
в землището на с. Полянeц, община Джебел,
област Кърджали:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,12 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Атара“
Координатна система 1970 г.

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Чуката“

№

X [m]

Y [m]

№

X [m]

Y [m]

1

4528355

9410340

1

4678270

9442416

2

4528565

9410720

3
4

4528470
4528455

9410875
9411040

2

4678032

9442900

3

4677200

9442797

5
5097

4528200

9410765

4
5098

4677371

9441825

РАЗРЕШЕНИЕ № 215
от 21 април 2012 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Чуката“, разположена
в землищата на с. Русаля и с. Хотница, община
Велико Търново, област Велико Търново
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на ЗПБ (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и Протоколно решение № 24 от протокол
№ 12 от заседанието на Министерския съвет на
28.03.2012 г. разрешавам на „Пътища и мостове“ – ЕООД, Варна – титуляр на разрешението,
дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията под ЕИК 813029821,
със седалище и адрес на управление Варна 9000,
район „Одесос“, ул. Д-р Пюскюлиев 3, ет. 4, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Чуката“, разположена в землищата на с. Русаля
и с. Хотница, община Велико Търново, област
Велико Търново:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,70 кв.км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните є точки съгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.

Координатна система 1970 г.

РАЗРЕШЕНИЕ № 216
от 21 април 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Деси“,
разположена в землището на с. Средно Градище,
община Чирпан, област Стара Загора
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на ЗПБ (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и Протоколно решение № 21 от протокол
№ 12 от заседанието на Министерския съвет на
28.03.2012 г. разрешавам на „Хард стоун“ – ЕООД,
ЕИК 126643830, титуляр на разрешението, дружество, вписано под номер ЕИК 126643830 в Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на
управление с. Чешнегирово 4121, област Пловдив,
община Садово, ул. Олег Кошевой 11, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Деси“, разположена в землището на с. Средно
Градище, община Чирпан, област Стара Загора,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,24 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Деси“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1

4622250

9404500

2

4622250

9405750

3

4621250

9405750

4
5099

4621250

9404500

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1526
от 16 май 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „в“ и ал. 8, чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 3
ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1724 от 16.05.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на 925 дяла, представляващи 100 % от
капитала на „АТУР“ – ЕООД, собственост на
„Държавна консолидационна компания“ – ЕАД.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
5123
РЕШЕНИЕ № 3238-П
от 16 май 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 8, чл. 4, ал. 5, чл. 8, ал. 10 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и 10 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1725 от 16.05.2012 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на имот – частна държавна
собственост, представляващ нежилищна новострояща се сграда „Редакционен корпус“, в степен на
изграждане „груб строеж“, намиращ се в София,
бул. Цариградско шосе 113А, и прилежащ терен
с площ 15 000 кв. м – УПИ V-1327 (имота), да се
извърши чрез търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:

ВЕСТНИК
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2.1. Начална тръжна цена – 20 000 000 лв. (без
включен данък добавена стойност). Цената се
оферира в левoве и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 1 000 000 лв. (без
включен данък добавена стойност).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска
2 000 000 лв. (без включен данък добавена стойност) или равностойността им в евро, която се
превежда по банковата сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен 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. Аксаков 29, стая 411, в срок
до 20-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 5000 лв. (с включен
данък добавена стойност) 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 25-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Предложенията се подават в стая 209 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 са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и 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 огледи 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.
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2.9. Търгът ще се проведе на 25-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
5124
РЕШЕНИЕ № 3239-П
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 8, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол и протоколно
решение № 1731 от 17.05.2012 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 07079.605.284,
с площ 2000 кв. м, намиращ се в „Промишлена
зона-север“, гр. Бургас, община Бургас, област
Бу ргас (наричан по-натат ък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (без
включен данък добавена стойност). Цената се
оферира в левoве и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен данък добавена стойност).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска
10 000 лв. (без включен данък добавена стойност) или равностойността им в евро, която се
превежда по банковата сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен 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. Аксаков 29, стая 406, 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
данък добавена стойност) 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.
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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 12-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Предложенията се подават в стая 209 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 са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и 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 огледи 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 12-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.

5125

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 215
от 26 април 2012 г.
В изпълнение предвижданията на Общия устройствен план на Столичната община и предвид
необходимостта от осигуряване на регулационна
обезпеченост за реализация на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ на Министерството на околната среда и водите за обект:
„Изграждане на инженерна инфраструктура на
ВиК мрежата на гр. Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи
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водопроводи, попадащи в трасетата им“, е необходимо да се изработи парцеларен план на
трасето на главните комуникационни колектори
и водопроводи, преминаващи през землищата на
кв. Филиповци при район „Люлин“, с. Иваняне
и кв. Вердикал при район „Банкя“.
С писмо изх. № ИБК-07-00-22 от 5.12.2011 г. е
възложено на „ГИС – София“ – ЕООД, изработване на проект за парцеларен план в описания
обхват.
Със Заповед № РД-09-50-1611 от 22.12.2011 г.
на главния архитект на Столична община е
допуснато изработването на ПУП – парцеларен
план на главните комуникационни колектори и
водопроводи, преминаващи през землището на
кв. Филиповци при район „Люлин“, землището на
с. Иваняне и на кв. Вердикал при район „Банкя“.
С писмо изх. № ИБК-07-00-22/2011 от 6.01.2012 г.
до кмета на район „Люлин“ и до кмета на район „Банкя“ издадената заповед е изпратена за
сведение.
Изработен е проект за ПУП – парцеларен
план за обект: „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя – главни
канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата“.
Същият е разгледан от отделите на Направление
„Архитектура и градоустройство“ при Столична
община.
Проектът е разгледан и обсъден от Експертния технически съвет при Дирекция „Инженерна
инфраструктура“ на Столичната община с протоколи от 14.07.2011 г., 2.08.2011 г., 12.08.2011 г. и
4.11.2011 г. на ЕТИС.
С писмо изх. № ИБК-07-00-22/2011 от 6.01.2012 г.
до директора на „Държавен вестник“ изработеният
проект за ПУП – парцеларен план, е изпратен за
съобщаване на заинтересуваните лица.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 2
ЗУТ чрез обявление, обнародвано в „Държавен
вестник“ (бр. 5 от 2012 г.).
С писмо изх. № ИБК-07-00-22 от 6.01.2012 г.
до кмета на район „Люлин“ и до кмета на район
„Банкя“ проектът за ПУП е изпратен за провеждане на обществено обсъждане.
Със Заповед № РД-09-013 от 18.01.2012 г. на
кмета на район „Люлин“ е наредено да се проведе
обществено обсъждане.
С писмо изх. № БК-07-1 от 21.01.2012 г. до главния редактор на вестник „Новинар“ е изпратено
обявление, с което се оповестява провеждането
на обществено обсъждане. Във вестник „Новинар“
(бр. 8 от 23.01.2012 г.) е публикувано съобщение
за провеждане на обществено обсъждане на
проекта за ПУП – парцеларен план за главните
комуникационни колектори и водопроводи, преминаващи през землището на кв. Филиповци при
район „Люлин“, землището на с. Иваняне и кв.
Вердикал при район „Банкя“.
С писмо изх. № БК-07-1/1 от 21.01.2012 г. до
главния редактор на Българското национално
радио „Христо Ботев“ е изпратено обявление, с
което се оповестява провеждането на обществено
обсъждане.
Със Заповед № РД-09-014 от 18.01.2012 г. на
кмета на район „Люлин“ е назначена комисия,
която да систематизира и обобщи постъпилите
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писмени становища по проекта за ПУП и да
изготви обобщаващ доклад. Същият е изготвен
от назначена със заповедта комисия. Проведено
е обществено обсъждане в район „Люлин“ на
13.02.2012 г., на което има съставен протокол.
Със Заповед № РД-09-07 от 17.01.2012 г. на
кмета на район „Банкя“ при Столична община
е наредено да се проведе обществено обсъждане. Провеждането на обществено обсъждане на
проекта за ПУП е оповестено чрез обявление
във вестник „Новинар“ и разгласен чрез радио
„Банкя“. Проведено е обществено обсъждане на
проекта за парцеларен план на 3.02.2012 г., за
който е съставен протокол.
Съгласно писмо № АГ-66024 от 28.02.2012 г.
на кмета на район „Банкя“ в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Съгласно писмо № БК-07-1/4 от 28.02.2012 г. на
главния архитект на район „Люлин“ при Столична
община са постъпили 3 възражения и 1 становище: № АГ-94-28 от 10.02.2012 г., собственик на
имот с идентификатор 68134.4398.124; № АГ-30-56
от 16.02.2012 г., собственик на имот с идентификатор 68134.43.125; № АГ-92-3/1 от 17.02.2012 г.,
собственик на имот с идентификатор 68134.4410.29;
становище № АГ-80-44 от 3.02.2012 г. от собственика на имот с идентификатор 68134.4398.125.
Проектът за ПУП – парцеларен план за обект:
„Изграждане на инженерна инфраструктура на
ВиК мрежата на гр. Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи
водопроводи, попадащи в трасетата“, заедно с
постъпилите възражения са разгледани на заседание на Общинския експертен съвет по устройство
на територията (ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-16
от 6.03.2012 г., т. 18, и същите са уважени, като
се взема решение да се измести трасето на колектора в съответствие с препоръките на район
„Люлин“ и със становището на проектанта на
проекта в частта ВиК.
На основание забележката на отдел „Комуникации и транспорт“ към Направление „Архитектура
и градоустройство“ със служебно предложение
се предлага да се отразят влезлите в сила ПУП
в обхвата на трасето.
Проектът за ПУ П е преработен, като са
отразени уважените възражения и служебните
предложения.
С писмо изх. № ИБК-07-00-22/2011 от 3.02.2012 г.
до „ЧЕЗ Разпределение България“ проектът за
ПУП е изпратен за съгласуване с оглед разпоредбата на чл. 128, ал. 6 ЗУТ. Проектът за парцеларния план е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение“
на 22.02.2012 г.
В изпълнение на изискването на чл. 125, ал. 6
ЗУТ Министерството на околната среда и водите
с писмо изх. № 08-00-229 от 25.01.2012 г. изразява
становище, че не е необходимо провеждане на
процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони
от мрежата „Натура 2000“.
Предложеният проект за парцеларен план
е в съответствие с изискванията на закона и е
спазена процедурата по допускане и обявяване.
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В доклад № ИБК-07-00-22 от 2012 г. на главния архитект на Столична община се съдържат
подробни мотиви за издаването на решението,
които административният орган изцяло споделя
и приема за свои.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1,
чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-16 от 6.03.2012 г., т. 18, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план на инженерната инфраструктура на ВиК мрежата на
гр. Банкя – главни канализационни колектори
и подмяна на съществуващите водопроводи в
трасето на район „Банкя“ и район „Люлин“.
За район „Банкя“
От североизточната част на рег улаци ята
на кв. Вердикал през имот с идентификатор
02659.2235.98 между кадастрални райони 2235 и
2242, 2243 до северната граница на УПИ I – „За
спорт и озеленяване“, кв. 132-А, гр. Банкя. През
р. Клисурска от имот 851 до имот 855. От североизточната част на кв. 7-Б, м. Девети септември,
по земеделски път между кадастрални райони
2325 и 2326, между кадастрални райони 2325 и
2327 през имот с идентификатор 32216.2325.59 от
имот 42 от кадастрален район 2326 до източната и
южната граница на УПИ VI, кв. 41-А, кв. Девети
септември. По земеделски път между кадастрален
район 2326 и 2327, между кадастрални райони 2326
и 2340, между кадастрални райони 2332, 2329 и
2340 до ул. Св. св. Кирил и Методий.
За район „Люлин“
По земеделски път от имот с идентификатор
32216.2325.59 между кадастрални райони 4410 и
4409, между кадастрални райони 4412 и 4408,
4407, между кадастрални райони 4406 и 4407,
между кадастрални райони 4405 и 4407, между
кадастрални райони 4405 и 4396 до северозападната част на регулацията на кв. Филиповци. По
земеделски път между кадастрални райони 4405,
4404 и 4398, между кадастрални райони 4404 и
4403, 4402 и между кадастрални райони 4413 и
4402 до имот с идентификатор 68134.4402.62, зем
лище кв. Филиповци.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Банкя“ и район
„Люлин“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на
Столична община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
Председател:
Е. Герджиков
5030
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ЗАПОВЕД № РД-09-304
от 7 май 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета и
чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с
чл. 12, ал. 1 ЗОС и Решение № 182 от 5.04.2012 г.
на Столичния общински съвет нареждам:
1. Да се преобразува чрез вливане Целодневна детска градина № 89 с адрес с. Мрамор, ул.
Любен Каравелов 16, район „Връбница“, и Обединено детско заведение № 176 „Зорница“ с адрес
с. Волуяк, ул. Зорница 42, район „Връбница“, в
Обединено детско заведение № 176 „Зорница“ с
адрес с. Мрамор, ул. Любен Каравелов 16, район
„Връбница“.
2. Да се предостави сградата на ЦДГ № 89 с
адрес с. Мрамор, ул. Любен Каравелов 16, район
„Връбница“, и прилежащия є терен за управление
съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ № 176 „Зорница“,
с. Волуяк, район „Връбница“.
3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
4. Сградният фонд, наличният инвентар и задължителната документация на Целодневна детска
градина № 89 да се ползват от преобразуваното
Обединено детско заведение № 176.

5103

Кмет:
Й. Фандъкова

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 913
от 7 април 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с
вх. № ОС-01-717 от 15.03.2011 г. от кмета на Община Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на кв. 360 по плана на гр. Банско (поземлени имоти 02676.11.161, 02676.11.77, 02676.11.721,
02676.11.17, 02676.11.18, 02676.11.19, 02676.11.340
по КК на гр. Банско), община Банско, област
Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Банско до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Вл. Колчагов
5023
РЕШЕНИЕ № 149
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 9 от
протокол № 1 от 20.01.2012 г. на ЕСУТ и предложение вх. № ОС-01-902 от 15.02.2012 г. от кмета
на Община Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:
Изменя Решение № 913 от 07.04.2011 г., като
вместо „Одобрява ПУП – план за регулация
и застрояване на кв. 360 по плана на гр. Бан-
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ско (поземлени имоти 02676.11.161, 02676.11.77,
02676.11.721, 02676.11.17, 02676.11.18, 02676.11.19,
02676.11.340 по КК на гр. Банско), община Банско, област Благоевград.“ да се чете: „Одобрява
ПУП – ПР и ПЗ за:
– обособяване на нов квартал 360 по плана
на гр. Банско;
– в новообразу вани я к в. 360 се промен я
предназначението на ПИ 02676.11.17 по КК на
гр. Банско и ПИ 02676.11.6332 по КК на гр. Банско от „устройствена зона курорт (Ок)“ в „за
обществено обслужване (О)“ и се обособяват
самостоятелни УПИ I-17 (ПИ с идентификатор
02676.11.17 по КК на гр. Банско), УПИ II-6332 (ПИ
с идентификатор 02676.11.6332 по КК на гр. Банско) с начин на застрояване – свързано в двата
имота, и при следните параметри на застрояване: кота корниз – 10 м; плътност на застрояване
(Пзастр.) – 80%; коефициент на интензивност
(Кинт) – не се ограничава съгласно чл. 27, ал. 3
ЗУТ, мин. озеленяване – 20%;
– в новообразувания кв. 360 се обособяват
самостоятелни УПИ III-18 (ПИ с идентификатор
02676.11.18 по КК на гр. Банско), УПИ IV-19 (ПИ
с идентификатор 02676.11.19 по КК на гр. Банско),
УПИ V-34 (ПИ с идентификатор 02676.11.34 по
КК на гр. Банско), за които се запазва устройствената зона курорт (Ок), начинът на застрояване – свободно, и параметрите на застрояване:
кота корниз – 13 м; плътност на застрояване
(Пзастр.) – 50%; коефициент на интензивност
(Кинт) – 1,8, мин. озеленяване – 40%;
– обособяване на улица между о.т.1042÷о.т.1183÷
о.т.1184÷о.т.1185÷о.т.1175 по плана на гр. Банско,
община Банско, област Благоевград, всички
съгласно графичните указания и таблици към
чл. 69 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
(ОСУСП) на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството в съпътстващите
чертежи – неразделна част от решението.“
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Банско, пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Вл. Колчагов
5024

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 9
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2 и
чл. 3, ал. 3 ЗПСК Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Приема годишна план-програма за работа
на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство за 2012 г. и
списък с обекти за приватизация съгласно чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2 и чл. 3, ал. 3 ЗПСК:
– едноетажна сграда (фурна), ж.к. Лазур, ул.
Батак 18, УПИ I, кв. 22, Бургас, с идентификатор
07079.607.290.1;

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

– подблоково помещение (бивша ритуална
зала), ул. Странджа 15, Бургас, с идентификатор
07079.608.16.1.102;
– подблоково помещение, ж.к. Славейков,
бл. 55, партер, между вх. П и Р, Бургас;
– незавършено строителство, ж.к. Бр. Миладинови, бл. 41, Бургас;
– бивш клуб на ул. Патриарх Евтимий 35,
Бургас, идентификатор 07079.613.84.9.1;
– павилион – търговски обект, ул. Г. Дълбошки,
кв. 1, кв. Долно Езерово – 07079.825.15.1;
– паракотелно, ж.к. Зорница, до бл. 14, Бургас,
с идентификатор 07079.601.14.2;
– тавански етаж, ул. Г. Милев 4, Бургас.
2. Да не се извършват разпоредителни сделки
с имуществото на обособените обекти, да не се
сключват договори за наем, аренда, дялово участие,
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити.
Председател:
Сн. Маджарова
4959

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 271-6
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение
на кмета на общината с вх. № РД-11-9302/21 от
2.02.2012 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:
О д о б р я в а П У П (п од р о б е н ус т р о й с т в е н
план) – ПП (парцеларен план) за обект: „Подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ
желязорешетъчен стълб до тр. п БКТП 20/0 kV
в ПИ № 9, кв. 66 по плана на СО „Манастирски
рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна“.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Варна, до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
4908
РЕШЕНИЕ № 272-6
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7
ЗОС по предложение на кмета на общината с
вх. № РД-11-9302/22 от 2.02.2012 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява план за регулация на улиците и
поземлените имоти на обекти – публична собственост, на територията на селищно образувание
(СО) „Добрева чешма“, в т. ч. специфични правила за прилагане и схеми: схема за електронни
и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, сборна
схема на техническата инфраструктура, схема за
вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Варна, до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
4909
РЕШЕНИЕ № 273-6
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1 и 7
ЗОС по предложение на кмета на общината с
вх. № РД-11-9302/25 от 2.02.2012 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява план за регулация на улиците и
поземлените имоти на обекти – публична собственост, на територията на селищно образувание (СО) „Прибой“, в т. ч. специфични правила
за прилагане и схеми: схема за електронни и
съобщителни мрежи и съоръжения, схема за
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и
канализация, схема за газоснабдяване, сборна
схема на техническата инфраструктура, схема
за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Варна, до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
4910

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 178
от 10 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, а л. 1 ЗУ Т, Решение № КЗЗ- 07 от
15.12.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2
ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново, Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 00583.160.37, местност
Странжа, землище на с. Арбанаси, община Велико
Търново, за промяна предназначението на имота,
план-схеми за водоснабдяване и електрификация
към ПУП. За поземлен имот № 00583.160.37 се
определя предназначение „За жилищни нужди“
при следните устройствени показатели: височина
на сградите – до 7 м; плътност на застрояване
(Пзастр.) – до 40 %; коефициент на интензивност (К инт.) – до 0,8; минимална озеленена
площ – 60 %, начин на застрояване – свободно
(е). Линиите на застрояване и разположението
на сервитутните зони са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
Н. Ашиков
4911
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РЕШЕНИЕ № 214
от 19 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 22, ал. 1 във връзка с
чл. 18 ЗОЗЗ и Решение № КЗЗ-2 от 25.01.2012 г.
на Комисията за земеделските земи Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 036008, м. Под баира, землище на гр. Дебелец, относно промяна
предназначението на имота и план-схеми за
водоснабдяване и електрификация към ПУП. Поземлен имот № 036008 се предвижда за „смесена
обслужващо-производствена зона“ за изграждане
на обект: „Склад за строителни материали“, при
следните устройствени показатели: височина
на сградата – 10 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – 80 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – 2,5, минимална озеленена площ – 20 %,
начин на застрояване – свободно. Линиите на
застрояване и разположението на сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
ПУП – парцеларен план за трасе на силов кабел 1 kV за подземно електрозахранване на ПИ
№ 036008, като трасето на ел. кабела преминава
през имоти: ПИ № 039025 – полски път, ПИ
№ 000390 – местен път, ПИ № 035022 – местен път, ПИ № 0 0 0199 – полск и път, и ПИ
№ 000200 – местен път.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Великотърновския административен съд.
Председател:
Н. Ашиков
5057

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 137
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 ЗПСК, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите, Решение
№ 57 от 31.01.2012 г. и при мотиви, изложени в
докладна записка, Общинският съвет – гр. Враца, реши:
І. Приема оценките за определяне на справедливи пазарни стойности и правните анализи
на юристите и експерт-оценителите за срок 6
месеца и обявява публичен търг с явно наддаване
за продажба на шест изброени по-долу обекта,
включени в Програмата за приватизация за 2012 г.,
при следните условия:
1. Наименование на обекта на търга с начална
тръжна цена (без ДДС) и стъпка на наддаване:
1.1. По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
12259.1023.254 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр. Враца одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІV, ПИ 11, кв.
212, с площ 712 кв. м. Имотът е на адрес: ул.
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Ангел Грамчев, ЦГЧ на гр. Враца, и е описан в
АОС – частна, № 1994 от 10.10.2011 г. Началната
тръжна цена на обекта е 65 000 лв. и стъпка за
наддаване 1000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.
1. 2 . По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
12259.1023.252 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ V, ПИ 11, кв.
212, с площ 766 кв. м. Имотът е на адрес: ул.
Ангел Грамчев, ЦГЧ на гр. Враца, и е описан в
АОС – частна, № 1993 от 10.10.2011 г. Началната
тръжна цена на обекта е 75 000 лв. и стъпка за
наддаване 1000 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.
1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1023.14.5.43 по кадастралната карта
на гр. Враца, одобрена със Заповед № РД-18-43
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, с площ 141,25 кв. м, намиращ
се в сграда № 5 – помещение в партерен етаж
на жилищен блок на 5 етажа, построен 1972 г.,
със съответните ид. части от общите части на
сградата и право на строеж. Обектът е на адрес:
ул. Максим Горки 7, ж.к. Околчица – УПИ Х, кв.
215, ПИ 14 (идентичен с бивш УПИ І, кв. 216, ПИ
5072, одобрен със Заповед № 106 от 4.02.1986 г.).
Имотът е описан в АОС – частна, № 1414 от
26.08.2008 г. Началната тръжна цена на обекта е
66 000 лв. и стъпка за наддаване 1000 лв. Върху
крайната цена не се начислява ДДС.
1.4. поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
12259.1024.288 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІХ 288, кв. 301
(идентичен с бивш УПИ ХХХVІІІ, кв. 317, одобрен
със Заповед № 108 от 22.01.2007 г.), ж.к. Толбухин-юг, с площ 4410 кв. м. Имотът е описан в
АОС – частна, № 1265 от 18.07.2007 г. Началната
тръжна цена на обекта е 195 000 лв. и стъпка
за наддаване 2000 лв. Върху крайната цена се
начислява ДДС.
1. 5. По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
12259.1010.39 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ І7, кв. 2, ж.к.
Дъбника, с площ 2557 кв. м. Имотът е описан в
АОС – частна, № 1956 от 15.07.2011 г. Началната
тръжна цена на обекта е 64 000 лв. и стъпка за
наддаване 1500 лв. Върху крайната цена се начислява ДДС.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

1. 6 . По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
12259.1026.266 по кадастралната карта на гр. Враца,
одобрена със Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г.
на изпълнителния директор на АК, а по подробния устройствен план на гр. Враца, одобрен
с Решение № 959 от 19.04.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Враца, съставляващ незастроен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІІ 266, кв. 1, ж.к.
Медковец, с площ 1828 кв. м. Имотът е описан в
АОС – частна, № 1943 от 6.07.2011 г. Началната
тръжна цена на обекта е 55 000 лв. и стъпка
за наддаване 1500 лв. Върху крайната цена се
начислява ДДС.
ІІ. Размер на депозита за участие в търга – 10 %
от началната тръжна цена. Депозитната вноска
се внася в ОББ, клон Враца, по сметка на Община Враца BG13UBBS80023300146537, код BIC
UBBSBGSF – ТБ „ОББ“ – АД, клон Враца, краен
срок – 15 дни от деня, следващ обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
ІІІ. Тръжна документация се закупува и получава срещу 240 лв. (с включен ДДС) на касата
в Центъра за административно обслужване в
сградата на Община Враца, ет. 1.
ІV. Срок за закупуване на документацията за
участие в търга – 13 дни от деня, следващ обнародването на решението в „Държавен вестник“.
V. Срок за оглед на обектите – до 17 ч. на
15-ия ден от деня, следващ обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
VІ. Предложения за участие в търга се подават в запечатен непрозрачен плик с надписани
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Враца до 17 ч. на 15-ия ден от деня,
следващ обнародването на решението в „Държавен вестник“.
VІІ. Търгът да се проведе на 17-ия ден от деня,
следващ обнародването на решението в „Държавен
вестник“, от 14 ч. в Община Враца, ет. 3, стая 72.
VІІІ. На основание чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
определя тръжна комисия.
ІХ. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Враца,
утвърждава тръжни документации за провеждане
на търга с явно наддаване.
Х. Повторен и следващи търгове при същите
условия до продажба на имотите или до изтичане на срока по т. І да се провеждат през 14 дни,
като всички горецитирани срокове се удължават
също с по 14 дни.
ХІ. Възлага на кмета на Община Враца да
извърши всички последващи действия, свързани с организацията и провеждането на търга,
и да сключи договор със спечелилите търга
участници.
Председател:
П. Аврамова
5055
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ОБЩИНА ДРАГОМАН

ОБЩИНА КАМЕНО

РЕШЕНИЕ № 128
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 2
и 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Драгоман, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – ПРЗ за
УПИ XIII – за ПИ № 02149 по КВС и ПИ № 97
(УПИ XIII – 02149,97), кв. 1 по плана на с. Беренде извор, община Драгоман, Софийска област,
както и изменението на уличната регулация при
о.т. 63а – от о.т. 64 през о.т. 63б, о.т. 63в и о.т. 63г
по плана на с. Беренде извор, община Драгоман,
Софийска област.
Председател:
В. Димитров
5022

РЕШЕНИЕ № 12
от 12 април 2012 г.

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 11-2
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2 ЗУТ, Решение
№ 4 от 18.04.2012 г. на комисията по чл. 17, ал. 1,
т. 1 ЗОЗЗ към ОД „Земеделие“ – Варна, Решение
№ 5 от протокол № 2 от 13.02.2012 г. на ОбЕСУТ
Общинският съвет – гр. Дългопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот
011037, местност Данка, по картата за възстановената собственост на землище с. Дебелец, община
Дългопол, заедно с приложени към него плансхеми във връзка с промяна предназначението
му от „Земеделска земя“ в имот за неземеделски
нужди „За винарска изба“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Дългопол пред Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Христов
5031

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 65
от 7 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
1. Одобрява изменение на ПУП – ПР (план за
регулация) в участъка на о.к. 10 – 11 в гр. Исперих
в новообразуван кв. 215 с два имота:
УПИ I – „За помпена станция“;
УПИ II – „За обществено обслужване“.
2. Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
УПИ I – „За помпена станция“ съгласно проект.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград.
Председател:
Г. Хюсмен
4992

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
„Външно ел. захранване на ПТС № 5126 на „Глобул“ в ПИ № 052001, м. Бааларе, в землището на
с. Трояново, община Камено“.
Председател:
Ст. Драганова
4948
РЕШЕНИЕ № 13
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
„Водопровод за захранване на имоти на ПИ
№ 030028 и ПИ № 032005 в землището на с. Черни
връх, община Камено,“ с дължина на водопровода 659 м.
Председател:
Ст. Драганова
4949
РЕШЕНИЕ № 14
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ на ПИ № 033138, м.
Сепетлика, землището на гр. Камено, община
Камено, като се определя предназначение на
имота: „За складове и хранилища за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, при
показатели и параметри на застрояване – плътност – макс. 80 %, Кинт. – 1,2; озеленяване – мин.
20 %; Нмакс. – 6 м; устройствена зона – предимно
производствена.
2. Обявява графичната част на плана за неразделна част от това решение.
Председател:
Ст. Драганова
4950
РЕШЕНИЕ № 15
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ на ПИ № 033139, м.
Сепетлика, землището на гр. Камено, община
Камено, като се определя предназначение на
имота: „За складове и хранилища за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“,
п ри показатели и парамет ри на заст роява-
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не – плътност – макс. 80 %; Кинт. – 1,2; озеленяване – мин. 20 %; Нмакс. – 6 м; устройствена
зона – предимно производствена.
2. Обявява графичната част на плана за неразделна част от това решение.
Председател:
Ст. Драганова
4951
РЕШЕНИЕ № 16
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:
1. Одобрява П У П – ПЗ на ПИ № 033146,
м. Сепетлика, землището на гр. Камено, община Камено, като се определя предназначение на
имота: „За складове и хранилища за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“,
п ри показатели и парамет ри на заст рояване – плътност – макс. 80 %; Кинт. – 1,2; озеленяване – мин. 20 %; Нмакс. – 6 м; устройствена
зона – предимно производствена.
2. Обявява графичната част на плана за неразделна част от това решение.
Председател:
Ст. Драганова
4952

ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 153
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кресна, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елемент
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за строеж: „Съществуващо трасе на външен подземен кабел НН
380/220 V за ел. захранване на строеж „Оранжериен комплекс“ в УПИ № 005067 и УПИ № 005068,
м. Орехово поле, землище с. Долна Градешница,
с дължина 182,65 м и площ с ограничения в ползването є 730,60 м 2 , преминаващ през следните
имоти: ПИ № 000169 – полски път на Община
Кресна с дължина 5 м и площ с ограничение в
ползването є 10 м 2 , УПИ № 005071 с дължина
161,90 м и площ с ограничения в ползването є
647,60 м 2 , собственост на Георги Стоянов Илиев, УПИ № 005068, № УПИ 005067 с дължина
10,50 м и площ с ограничение в ползването є
42 м 2 , собственост на Антонио Стоянов, и ПИ
№ 005039 – производствена частна на „Илинденци
мрамор“ – АД, с дължина 5,25 м и сервитут 21 м 2 .
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Кресна до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Г. Георгиев
4921
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 121
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ и чл. 62, ал. 2
АПК и Решение № 02 от 5.04.2012 г. на областния управител за промяна на Заповед № 93 от
4.03.2009 г. на областния управител на област
Кюстендил нареждам:
Допълвам Заповед № 93 от 4.03.2009 г. (ДВ,
бр. 21 от 2009 г.) за одобряване на окончателен
проект по чл. 126, ал. 4, т. 2 и ал. 6, т. 2 ЗУТ на подробен устройствен план – парцеларен план за електропреносна мрежа за обекти: „ВЛ – 110 kV, ТЕЦ
„Бобов дол“ – Подстанция „Марек“; ВЛ – 110 kV,
Подстанция „Марек“ – Подстанция „Сапарева
баня“, в частта є на описание на трасето на
въздушната линия през землищата в община
Дупница, както следва: Текстът „с. Палатово,
с. Баланово, с. Бистрица – община Дупница“, да
се чете: „с. Палатово, с. Баланово, с. Бистрица,
с. Самораново, гр. Дупница – община Дупница“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областната администрация, Кюстендил, пред Административния
съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Вл. Стойков
4993

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-72
от 10 май 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ в изпълнение на влязло в сила
на 17.02.2012 г. Решение № 200 от 24.11.2011 г.
на Административния съд – Пловдив, по адм.д.
№ 1504/2011, с което е отменена частично Заповед
№ ЗД-00-185 от 3.11.2009 г. на областния управител
на област Пловдив за одобряване на плана на
новообразуваните имоти за местността Баира в
землището на Асеновград, област Пловдив, одобрявам нов план на новообразуваните имоти в М
1:1000 и регистър към него за местността Баира
в землището на Асеновград, област Пловдив, за
имот № 24.376 с площ 453 кв. м, който се записва
на наследниците на Вангел Христев Митретодев
съгласно Решение № 2484 от 2.09.1993 г. на Поземлената комисия – Асеновград.
На основание § 19, ал. 1 ПЗРЗИДАПК (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.) жалби срещу одобрения план на
новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересуваните лица чрез областния управител
на област Пловдив до Районния съд – Асеновград,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Здр. Димитров
4960
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ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 109
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 128, ал. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
чл. 6, ал. 1 ЗОС Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
1. Дава съгласие за образуване на съсобствен
ПИ № 107047 съгласно проекта за подробен устройствен план за част от масив 107 съгласно
действащата КВС на с. Стефан Стамболовво.
2. Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план за част от масив 107 съгласно
действащата КВС на с. Стефан Стамболово.
3. Обявява за частна общинска собственост
563 кв.м, представляващи част от имот с № 107039
по КВС на с. Стефан Стамболово, съгласно изготвения проект за ПУП за част от масив 107 по
КВС на с. Стефан Стамболово.
4. Упълномощава кмета на общината да извърши всички нормативно определени действия.
Председател:
Е. Енчев
5065

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 101
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
застрояване) за поземлен имоти с идентификатор
№ 10731.24.51 по кадастралната карта на с. Веселие, община Приморско, местност Чифтелията,
с цел промяна предназначението на земята за
индивидуално, еднофамилно, свободно вилно
застрояване при спазване на следните показатели
за застрояване – Плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 0,6, Нк – 7 м, и Кб – 9,50 м, минимална
озеленена площ – 50 % с максимална застроена
площ на строително петно – до 100 кв. м.
Посочените изменения са съгласно червените
и черните надписи и линии на приложения към
решението проект.
Председател:
М. Барцулева
4912

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 202
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА
във връзка с чл. 30, ал. 3 ППЗОЗЗ и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Дава на Венцислав Иванов Чобанов и
Стефан Тодоров Баев предварително съгласие за
преминаване на подземен кабел през следните
поземлени имоти – публична общинска собственост, в землището на гр. Сливен:
ПИ 67338.430.7 с площ 1,76 дка, с НТП: полски
път и засегната площ 576 кв.м;
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ПИ 67338.35.65 с площ 8,70 дка, с НТП: местен
път и засегната площ 3685 кв.м;
ПИ 67338.251.5 с площ 27,58 дка, с НТП: общински път и засегната площ 506 кв.м.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 1 kV от ТП „Рамануша“,
ВЛ 20 kV „Чуката“ на ПС „Комуна“ до поземлен
имот 67338.35.41, местност Сливенски кър, землище гр. Сливен, отреден „за цех за сглобяване
на метални конструкции и складова дейност“,
преминаващ през имоти 67338.430.7, 67338.35.65
и 67338.251.5 – общинска собственост, в същото
землище.
Решението по т. 2 подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез общинската администрация до
Административния съд – Сливен.
Председател:
С. Келеведжиева
5056

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЗАПОВЕД № 8-Z-497
от 2 май 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ за
„Закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци в землище на гр. Созопол“,
одобрен с Решение № 517 от 7.08.2009 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, при следните мотиви:
• задоволяване на важни обществени интереси,
които не могат да бъдат задоволени по друг начин;
• закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землище на гр. Созопол;
• обявяване на обекта като такъв от първо
степенно значение – т. VII от Програмата за
управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2011 г., приета с Решение № 1107
от 18.02.2011 г.;
• извършено обявяване по реда на чл. 25 ЗОС;
• изготвена и одобрена с Решение № 121 от
20.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на поземлен
имот с площ 2949 кв.м с идентификатор 67800.17.32
по ККР на гр. Созопол с предназначение на имота – „Земеделска“, попадаща в поземлен имот с
идентификатор 67800.17.109 съгласно скица-проект
за изменение на КККР за поземлени имоти с
идентификатор 67800.17.90, 67800.17.86, 67800.17.83,
67800.17.61, 67800.17.44, 67800.17.40, 67800.17.38,
67800.17.92, 67800.17.89, 67800.17.73, 67800.17.60,
67800.17.59, 67800.17.47, 67800.17.46, 67800.17.45,
67800.17.32, 67800.17.31, 67800.17.29, 67800.16.93,
67800.16.84, 67800.16.9, 67800.16.5, 67800.16.2 по
ККР на гр. Созопол, одобрена със Заповед № РД18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор
на АГКК.
2. Поземлен имот с идентификатор 67800.17.32
по КК на гр. Созопол, одобрена със Заповед
№ РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния ди-
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ректор на АГКК с площ 2949 кв.м, собственост
на наследници на Яни Костадинов Трендафилов
съгласно удостоверение за наследници № 435 от
17.03.2011 г., при следните квоти:
2.1. Калиопа Янакиева Трендафилова, притежаваща 1/4 идеална част;
2.2. Касандра Янева Калата, притежаваща 1/4
идеална част;
2.3. Костадин Янев Трендафилов, притежаващ
1/4 идеална част;
2.4. Мария Янева Вълчева, притежаваща 1/4
идеална част.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 2949 кв.м е определена от лицензиран оценител – Атанас Георгиев (удостоверение
№ 93, ДВ, бр. 100 от 2003 г.). Същата възлиза
на 31 480 лв. и е определена за обезщетение на
собствениците на поземлен имот с идентификатор 67800.17.32 по КК на гр. Созопол. Средствата
са осигурени от собствени приходи и разходът
е одобрен с Решение № 121 от 20.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на собствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.32 по КК на гр. Созопол с площ 2949 кв.м,
както следва:
4.1. Калиопа Янакиева Трендафилова, притежаваща 1/4 идеална част;
4.2. Касандра Янева Калата, притежаваща 1/4
идеална част;
4.3. Костадин Янев Трендафилов, притежаващ
1/4 идеална част;
4.4. Мария Янева Вълчева, притежаваща 1/4
идеална част,
като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол: IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.32 по КК на гр. Созопол ще се
изплаща по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.

4994

Кмет:
П. Рейзи
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ЗАПОВЕД № 8-Z-498
от 2 май 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1 и 2 ЗМСМА във
връзка с чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ
и влязъл в сила от 17.09.2009 г. ПУП – ПРЗ за
„Закриване и рекултивация на общинско депо за
неопасни отпадъци в землище на гр. Созопол“,
одобрен с Решение № 517 от 7.08.2009 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, при следните мотиви:
• задоволяване на важни обществени интереси,
които не могат да бъдат задоволени по друг начин;
• закриване и рекултивация на общинско депо
за неопасни отпадъци в землището на гр. Созопол;
• обявяване на обекта като такъв от първостепенно значение – т. VII от Програмата за
управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост, за 2011 г., приета с Решение № 1107
от 18.02.2011 г.;
• извършено обявяване по реда на чл. 25 ЗОС;
• изготвена и одобрена с Решение № 121 от
20.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Созопол,
оценка от лицензиран оценител, нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на поземлен
имот с площ 7313 кв.м с идентификатор 67800.17.46
по ККР на гр. Созопол с предназначение на
имота – „Земеделска“, част от който попада в
поземлен имот с идентификатор 67800.17.109 съгласно скица-проект за изменение на КККР за
поземлени имоти с идентификатор 67800.17.90,
67800.17.86, 67800.17.83, 67800.17.61, 67800.17.44,
67800.17.40, 67800.17.38, 67800.17.92, 67800.17.89,
67800.17.73, 67800.17.60, 67800.17.59, 67800.17.47,
67800.17.46, 67800.17.45, 67800.17.32, 67800.17.31,
67800.17.29, 67800.16.93, 67800.16.84, 67800.16.9,
67800.16.5, 67800.16.2 по ККР на гр. Созопол,
одобрена със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
2. Поземлен имот с идентификатор 67800.17.46
по КК на гр. Созопол, одобрена със Заповед
№ РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК с площ 7313 кв.м, собственост
на наследници на Димитър Христов Пинаков
съгласно удостоверения за наследници с № 428
от 17.03.2011 г., № 427 от 17.03.2011 г. и № 430 от
17.03.2011 г., при следните квоти:
2.1. Наследници на Афродита Димитрова Червенкова, притежаващи общо 1/2 идеална част;
2.2. Димитър Скулиев Димитров, притежаващ
1/4 идеална част;
2.3. Марче Скулиева Димитрова, притежаваща
1/4 идеална част.
3. Пазарната стойност на отчуждавания имот
по т. 1 с площ 7313 кв.м е определена от лицензиран оценител – Атанас Георгиев (удостоверение
№ 93, ДВ, бр. 100 от 2003 г.). Същата възлиза
на 69 144 лв. и е определена за обезщетение на
собствениците на поземлен имот с идентификатор 67800.17.46 по КК на гр. Созопол. Средствата
са осигурени от собствени приходи и разходът
е одобрен с Решение № 121 от 20.02.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Созопол.
4. Директорът на дирекция „ФСДБ и ЧР“ при
Община Созопол да организира изплащането
на обезщетението по т. 3 от заповедта на соб-
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ствениците на поземлен имот с идентификатор
67800.17.46 по КК на гр. Созопол с площ 7313 кв.м,
както следва:
4.1. Наследници на Афродита Димитрова Червенкова, притежаващи общо 1/2 идеална част;
4.2. Димитър Скулиев Димитров, притежаващ
1/4 идеална част;
4.3. Марче Скулиева Димитрова, притежаваща
1/4 идеална част,
като прехвърли средствата по банкова сметка
на „Инвестбанк“ – АД, клон Созопол: IBAN BG
38 IORT 7378 5011 1563 00 – „Обезщетение собственици от Община Созопол“.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуждавания поземлен имот с идентификатор 67800.17.46 по КК на гр. Созопол ще се
извършва по банков път чрез „Инвестбанк“ – АД,
клон Созопол, в 7-дневен срок от влизане в сила
на заповедта, като Община Созопол ще представи допълнителен списък на банката с имената
на правоимащите, които не са обжалвали тази
заповед. Ако има съдебно решение, изплащането
започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор между няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуждавания имот, обезщетението
се внася в търговската банка по сметка на общината. В този случай банката изплаща сумата на
лицето, което установи правата си по съдебен ред.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Катя Стоянова – зам.-кмет на Община
Созопол.
Кмет:
П. Рейзи

4995

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 209
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 005002 от
КВС на м. Аджалар, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово – собственост на Станимира Жекова Колева
и Николай Жеков Колев. С плана за застрояване
в имота се установява жилищна устройствена
зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н < 7 м) – свободно
основно застрояване – с предложените в плана за
застрояване нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 40 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
0,8; минимална озеленена площ – 50 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

4986

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 210
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 099011 от КВС
на м. Тарла бахча, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово,
община Стара Загора – собственост на „Пи Ес
Ай“ – АД. С плана за застрояване в имота се
установява чисто производствена устройствена
зона – Пч – за производствени и складови дейности, с малка височина на застрояване (Н < 10
м), свободно основно застрояване – със следните
нормативни показатели: максимална плътност
на застрояване – до 80 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 2,5; минимална
озеленена площ – 20 % – за изграждане на обект:
„Мелница за каменно брашно“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

4987

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 211
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 62.70 по
плана на новообразуваните имоти на м. Лозята,
извън урбанизираните територии в землището
на с. Ново село – собственост на Илия Николов
Колев и Диляна Тенева Колева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм – с малка височина на застрояване
(Н < 10 м) – свободно основно застрояване – със
следните нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.

БРОЙ 40
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

Председател:
Е. Христов

Председател:
Е. Христов

4988

РЕШЕНИЕ № 212
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот с кадастрален
№ 302.46 по плана на новообразуваните имоти на
м. Стаев трап, намиращ се извън урбанизираните
територии в землището на с. Пряпорец, община
Стара Загора – собственост на Ангел Вълков
Ангелов. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – с
малка височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно основно застрояване – със следните нормативни показатели: максимална плътност на
застрояване – до 60 %; максимален коефициент
на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане
на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

4989

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 213
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 259.219 по
плана на новообразуваните имоти на м. Съборената кюприя, извън урбанизираните територии в
землището на гр. Стара Загора – собственост на
Иван Генчев Стоянов. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – Жм – за
жилищни нужди, с малка височина на застрояване
(Н < 10 м) – свободно основно застрояване, със
следните нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; за изграждане на обект: „Жилищна сграда“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.

4990

РЕШЕНИЕ № 214
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда“, намираща се
в поземлен имот № 259.361 по плана на ново
образуваните имоти на м. Съборената кюприя,
землище гр. Стара Загора, с обща дължина на
кабел 51 м. Трасето започва от съществуваща
въздущна мрежа НН, минаваща през полски път
№ 259.9515 по плана на новообразуваните имоти на
м. Съборената кюприя, в землището на гр. Стара
Загора – общинска публична собственост.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

4991

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ№ 70
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5,
ал. 2, чл. 26, ал. 1 и чл. 28 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Тетевен, реши:
1. Отменя Решение № 1020 от 31.03.2011 г. на
ОбС – Тетевен.
2. Открива процедура по приватизация на
„Дърворезба“ – ЕООД, Тетевен.
3. Забранява извършването на разпоредителни
сделки съгласно чл. 28, ал. 1 ЗПСК.
4. Възлага изготвянето на анализ на правното
състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум.
5. Упълномощава кмета на Община Тетевен
да извърши необходимите правни и фактически
действия за провеждането на съответните процедури по Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.
Председател:
М. Бояджиева
4947
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ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 169
от 14 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 ЗУТ и предложение от
кмета на общината с вх. № 07-01-161 от 9.05.2012 г.
Общинският съвет – гр. Червен бряг, реши:
Одобрява:
подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 039033 с конкретно ново
предназначение „За пречиствателна станция за
отпадни води“ (ПСОВ) по КВС на землището на
с. Горник, община Червен бряг;
подробен уст ройствен план – парцеларни
планове (ПУП – ПП) за електрозахранване и
водоснабдяване за ПИ 039033 по КВС на землището на с. Горник, община Червен бряг;
подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за ПИ 039015 и 039032 по КВС
на землището на с. Горник, община Червен бряг.
За председател:
Н. Ценов
5132

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ІХ-21
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със заповеди
№ ТУ 02/0027 от 10.05.2011 г. и № ТУ 02/0078
от 14.12.2011 г. на кмета на общината, протоколи № 18 от 10.11.2011 г. и № 3 от 7.03.2012 г. на
Експертния съвет по устройство на територията – Ямбол, и Решение № КЗЗ-12 от 19.07.2011 г.
по т. І.6 на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието и храните
Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на трасе на кабелна
линия 20 kV от поземлени имоти с идентификатори
87374.24.87, 87374.24.57, 87374.24.135 и 87374.24.109
по кадастралната карта на гр. Ямбол до регулационната граница на гр. Ямбол.
2. Одобрява подробен устройствен план за
трасе на кабелна линия 20 kV от регулационната (строителната) граница на гр. Ямбол до ел.
подстанция „Кабиле“ – Ямбол.
На основание чл. 215 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до Административния
съд – Ямбол.
Председател:
Т. Петкова
4961

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН,
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 109
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:

ВЕСТНИК
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на линейната инфраструктура,
представляващ „Външни електро- и В и К мрежи за жилищна сграда в ПИ № 038014, землище
с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
М. Адем
5058
РЕШЕНИЕ № 110
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на линейната инфраструктура,
представляващ „Външни електро- и В и К мрежи
за къща за гости в ПИ № 034075, землище с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
М. Адем
5059
РЕШЕНИЕ № 111
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гърмен,
област Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на линейната инфраструктура,
представляващ „Външно електрозахранване на
трафопост в ПИ № 000218, землище с. Гърмен,
община Гърмен, област Благоевград“.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Благоевград.
Председател:
М. Адем
5060

ОБЩИНА С. НЕВЕСТИНО,
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 104
от 21 април 2012 г.
На основание чл. 44, а л. 1 и а л. 2, т. 13
ЗМСМА, чл. 130, ал. 2, чл. 131, ал. 2, т. 5 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 и ал. 3 ЗУТ съгласно
Решение № 1 от протокол № 4 от 20.04.2012 г.
на ОбЕСУТ и по повод заявление вх. № 418 от
10.04.2012 г. нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план (план
за застрояване) за УПИ VI-374, кв. 24 по плана
на с. Ваксево, община Невестино.
ПУП предвижда запазване предназначението
на терена – зона Пп.
Запазва се съществуващото застрояване, а
новопредвиденото е ниско, свободно, показано
с ограничителни линии.
Показатели:
– етажност – 1 – 3 (10);
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– пл. застр. – максимум 80 %;
– Кинт. – максимум 2,5;
– Пл. озел. – минимум 20 %.
Проектът за ПУП е неразделна част от тази
заповед.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на АПК в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез Община Невестино пред
Административния съд – Кюстендил, съгласно
чл. 215 ЗУТ.
За кмет:
Й. Глогов
5025
58. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни материали, в
площ „Петров дол“, разположена в землището на
с. Петров дол, община Провадия, област Варна, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4692550

9602898

2

4692574

9602992

3

4692372

9603218

4

4692356

9603214

5

4692278

9603028

6

4692222

9602989

7

4692159

9603003

8

4692140

9602982

9

4692001

9602956

10

4691830

9602877

11

4691820

9602823

12

4691947

9602822

13

4692012

9602854

14

4692181

9602863

15

4692260

9602857

16
4692412
9602868
5100
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
и чл. 153, ал. 3 ЗУТ е издал Заповед № РС-16
от 10.05.2012 г. за презаверяване на Разрешение
за строеж № РС-7 от 11.05.2007 г. за обект „Нов
граничен комбиниран мост на р. Дунав при Видин – Калафат“ на територията на община Видин,
област Видин. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс заповедта подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРРБ.
5108
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20. – Адвокатският съвет при Адвокатската колегия – Варна, обявява, че на основание
чл. 49 във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 2 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 28/2011 на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Александър Йорданов Йоргов – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатската професия
за срок от 6 месеца.
4998
145. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 8237/2007/000140 от 9.05.2012 г. възлага на СД
„Дивел – Богоеви и сие“, ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТР: 836009393, адрес за кореспонденция: Хасково, ул. Тополница, бл. 4, вх. А, ап. 10,
представлявано от Величка Ангелова Богоева,
следния недвижим имот: 2/3 идеални части от
празно дворно място, цялото с площ 1500 кв. м,
по решение на поземлена комисия „Овча купел“
№ Р44ГБ от 25.07.1997 г., а по скица с площ 1440
кв. м, съставляващо имот с пл. № 924 в кв. 105
по плана на гр. София, м. Овча купел 1 част,
идентичен с имот с пл. № 469 от кадастрален
лист 399 по решение на поземлена комисия „Овча
купел“ № Р44ГБ от 25.07.1997 г., при граници на
имота по решение на поземлената комисия и по
скица: улица и от три страни ОЖС, намиращ се
в София, ж.к. Овча купел, между бл. 418 и 419.
Имотът е с идентификатор 68134.4333.942.
5094
4. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
професори по: професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство (театрознание и
театрално изкуство – история и теория на театъра) – един; професионално направление 2.1.
Филология (български език – лексикография и
ономастика) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566, 0882
818 566.
4997
13. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор по 01.06.08 биофизика
в катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“ – сектор „Физика и биофизика“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1,
научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4996
5. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академични длъжности в
област на висше образование: 7. Здравеопазване
и спорт за: 7.1. Медицина: професор по пластична
и естетична хирургия към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“; 7.3. Фармация:
доцент по социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията към катед
ра „Фармацевтични науки“; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика – за главен асистент по неорганична химия към катедра „Химия и биохимия“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
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„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, научен отдел, бул. Васил Априлов 15А,
4002 Пловдив, тел. (032) 602 224, отдел „Човешки
ресурси“, тел. (032) 602 403.
5071
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява конкурс за академична длъжност по
професионално направление 4.3. Биологически
науки за главен асистент по научна специалност
02.22.01 „Екология и опазване на екосистемите за
нуждите на изследователска група „Биоакустика“
в секция „Екология на съобществата и консервационна биология“ към отдел „Екосистемни
изследвания, екологичен риск и консервационна
биология“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса са публикувани
на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки:
при научния секретар на ИБЕИ доц. д-р Снежана
Грозева (тел. 0884606814, e-mail:/Snejana.Grozeva@
iber.bas.bg). Документи се подават в деловодството
на ИБЕИ – база 2, бул. Цар Освободител 1.
5043
44. – Институтът за литература при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по 05.04.01
Теория и история на литературата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, бул.
Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел.
02/971-70-56.
5070

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от арх. Юлиян
Димитров Македонски от София, ж.к. Надежда
1, бл. 107, вх. А, ет. 2, ап. 4, и от арх. Евгени
Ивайлов Велев от София, ж.к. Хиподрума, бл. 129,
вх. Б, ап. 32, против разпоредбите на чл. 62, ал. 3,
т. 1, 3 и 4 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове,
издадена от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 57
от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г., бр. 51 от 2005 г.
и бр. 66 от 2008 г.). В жалбата се поддържа, че
оспорените текстове противоречат на чл. 117 и
чл. 113, ал. 4, т. 2 ЗУТ, с която се оспорва и се
иска отмяна като незаконосъобразни по подробно
изложени мотиви на посочените разпоредби, по
което е образувано адм.д. № 3598/2012 по описа
на Върховния административен съд. Делото е
насрочено за 15.01.2013 г.
5067
Административният съд – Пловдив, IX състав,
призовава Владимир Михайлов Босев с последен
известен адрес Пловдив, ул. Славянска 44, вх. Б,
ет. 1, да се яви в съда на 13.06.2012 г. в 13 ч. като
заинтересована страна по адм.д. № 24/2012, заведено от Райна Иванова Тошева и Надежда Иванова
Георгиева по ЗУТ. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 134, ал. 4 АПК.
5077
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Административният съд – Пловдив, обявява,
че Навърт Вахрам Апкарян от Пловдив е оспорила
Заповед № 11 ОА 2177 от 30.08.2011 г. на кмета
на Община Пловдив, с която е одобрен проект
за изменение на ПУП – план за регулация за
част от кв. 59 по плана на кв. Старинна градска
част, в Пловдив, като от V – учебно заведение,
и за ПИ № 56784.519.391 по КК – Пловдив в кв.
59, Старинна градска част, Пловдив, се урегулират нови УПИ по имотни граници, както
следва: УПИ V – 519.390, учебно заведение за
ПИ с идентификатор № 56784.519.390 по КК на
Община Пловдив; УПИ ІV – 519.391 за ПИ с
идентификатор № 56784.519.391 по КК на Община Пловдив по кафявите зачертавания, линии,
щрихи и надписи на проекта. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
заявление, което 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
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 1256/2012 е насрочено
за 03.07.2012 г. от 10,40 ч.
5078
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че „Трансинг“ – АД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, бул. Христо Ботев 82, ЕИК 825338423,
представл явано от изпълнителни я директор
Видко Будимиров Митрович, е оспорило Заповед
№ 11ОА965 от 15.04.2011 г. на кмета на Община
Пловдив, с която е одобрен проект за изменение
на ПУП – план за регулация и застрояване на
част от кв. 12 по плана на ж.р. Тракия, жилищна
група А 4, 5, 6, Пловдив, като от УПИ Х – зеленина, се образува: нов УПИ Х – 540.604, общ.
обслужваща и производствена дейност с ново
свободно застрояване, показано с ограничителна
и задължителна линия на застрояване и устройствени показатели за зона Смфп (П пл. < 60 %;
Кинт. < 3; Козел. > 30 %; свободно застрояване,
гариране и паркиране 100 %), по кафявите линии,
надписи, щрихи за регулацията и с червена плътна
и прекъсната линия за застрояването, матрица
със син цвят и котировка с черен цвят, за което е
образувано адм.д. № 1806/2011 по описа на съда,
първо отделение, II състав. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
по делото в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
заявление, което 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
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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 заинтересованото лице желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Административно дело № 1806/2011 е
насрочено за 3.07.2012 г. от 11 ч.
5112
Административният съд – Пловдив, второ отделение, Х състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на общ административен акт – Решение № 463, взето с протокол № 23 от 17.12.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което по
т. I на основание чл. 66, ал. 1 ЗМДТ е одобрена
план-сметка за приходи и разходи за поддържане
на чистота, сметосъбиране и сметоизвозване за
2010 г., а по т. II са определени таксите за битови
отпадъци за 2010 г., с изключение на оспорването
на частта по т. II. „В“ от решението, с която е
определена такса за битови отпадъци за 2010 г. за
нежилищните имоти на граждани в регулационните граници – застроени, използвани за стопански
цели, неподали декларации по чл. 19, ал. 1 и 2 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите на територията на община Пловдив за 2009 г., поради
прекратяване на делото в тази част, от страна
на жалбоподателите „Новиз“ – АД, и Любозар
Иванов Фратев, по което е образувано адм.д.
№ 1299/2012 на Административен съд – Пловдив.
Делото е насрочено за 5.07.2012 г. от 11 ч.
5079
Административният съд – Смолян, призовава Сашка Велкова Джукалова с последен адрес
с. Жребово, община Девин, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 27.06.2012 г. в 14 ч. в
качеството на заинтересована страна по адм.д.
№ 73/2012, заведено от Георги Тодоров Гугински
от София по ЗКИР. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес за призоваване, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
5133
Административният съд – Смолян, призовава
Асен Зефиров Чолаков с последен адрес Пловдив, ул. Май 11, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 27.06.2012 г. в 14 ч. в качеството
на заинтересована страна по адм.д. № 73/2012,
заведено от Георги Тодоров Гугински от София
по ЗКИР. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес за призоваване, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
5134
Административният съд – Смолян, призовава
Селим Асан Тюран, Заим Асан Тюран, Сюлейман
Асан Тюран и Мехмед Асан Тюран, всичките с
неизвестен постоянен и настоящ адрес, да се явят
в съда на 27.06.2012 г. в 14 ч. в качеството им
на заинтересовани страни по адм.д. № 73/2012,
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заведено от Георги Тодоров Гугински от София
по ЗКИР. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес за призоваване, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
5135
Административният съд – София-град, II отделение, 27 състав, призовава Иванка Методиева
Колева и Атанас Цветанов Кръстанов като заинтересовани страни по адм.д. № 9158/2011, образувано
по жалба на Лидия Иванова Беловска-Сивчева
против Заповед № РД-18-40 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на с. Волуяк, район „Връбница“,
в частта є относно ПИ 12084.2700.775. Делото е
насрочено за 19.06.2012 г. от 11 ч. Заинтересованите страни да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на ГПК.
5111
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм.д. № 7143/2011 по описа на II отделение, 39
състав, насрочено за 19.09.2012 г. от 15 ч., по жалба
на „Балкан Галини“ – ООД, и Петър Николаев
Петров срещу Решение № 322 от 26.05.2011 г. на
Столичния общински съвет в частта му, с която
е одобрен ПУП – ПР и ПЗ за поземлени имоти
№ 20, 21 и 23 от кв. 198 по плана на гр. София,
местността Метростанция – 7 – Западно направление, собственост на жалбоподателите, и се
иска неговата отмяна. Всички заинтересовани
лица могат да се конституират като ответници
в производството по делото с подаване на заявление до съда в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“.
5110
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от „Елтранс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Свиленград, ул. Христо
Ботев 28, против Заповед № 204 от 11.04.2012 г. на
кмета на Община Ивайловград, с която административният орган е отменил своя Заповед № 131
от 12.03.2012 г., с която е одобрено изменение на
ПУП – ПР на УПИ VІ-12 и УПИ VІІ-12, кв. 4
по плана на с. Славеево, община Ивайловград,
като от същите се образуват УПИ Х-12 и УПИ
ХІ-12 – отредени за жилищно строителство. По
оспорването е образувано адм. дело № 130/2012.
В едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“ на съобщението заинтересованите лица могат да подадат заявление до
ХАС за конституирането им като ответници в
съдебното производство. Заявлението следва да
отговаря на изискванията по чл. 218, ал. 4 ЗУТ
и да бъде придружено с писмени доказателства
по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, удостоверяващи качеството
на заинтересовано 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.
5072
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 940/2012, на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Мангле Бъл-
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гария Дивелопмънтс“ – ЕООД, ЕИК 103925685,
за явяване в съдебно заседание, насрочено за
13.06.2012 г. от 10 ч. в търговската зала на Окръжен съд – Варна, по молба, инициирана от
„Хухакар България“ – ЕООД, за отмяна на решение от събрание на кредиторите на „Мангле
България Дивелопмънтс“ – ЕООД, проведено
на 12.03.2012 г.
5075
Варненският окръжен съд, търговско отделение, по т.д. № 1108/2012 на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Дом“ – ООД,
за явяване в съдебно заседание, насрочено за
19.06.2012 г. от 9,30 ч. в търговската зала на
Окръжен съд – Варна, по молба, инициирана от
Националната агенция за приходите, за отмяна на решение от събрание на кредиторите на
„Дом“ – ООД, проведено на 30.03.2012 г.
5076
Димитровградският районен съд, гражданска
колегия, призовава Зия Бегер, гражданин на
Турция, роден на 13.11.1977 г. в Турция, Суруч,
сега с неизвестен адрес, в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в съда за получаване на препис от искова
молба и приложенията є като ответник по гр. д.
№ 727/2012, заведено от Адифе Хасан Бугур, за
развод по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
разгледа при условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
5114
Радомирският районен съд, гражданска колегия, ІІ състав, призовава Ванчо Златков с последен
адрес Република Македония, с. Покрайчево, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.07.2012 г. в
10 ч. като ответник по гр. д. № 743/2011, заведено
от Илина Владимирова Златкова. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК
(отм.).
5113
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 86 състав, призовава Олга Владимовна
Драголова, родена на 12.01.1979 г., с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в съда
на 9.10.2012 г. в 10,20 ч. като ответница по гр.д.
№ 3200/2010, образувано по предявен срещу нея от
Иван Георгиев Драголов от София иск с правно
основание чл. 49 СК. Указва на ответницата, че в
случай че не се яви за насроченото за 9.10.2012 г.
в 10,20 ч. съдебно заседание, ще є бъде назначен
особен представител по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5074
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 117 състав, уведомява Нам Чй Нгуен, роден на 12.10.1968 г. в гр. Ханой, Виетнам,
гражданин на Виетнам, без постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр.д. № 20466/2011, образувано по предявен от
Станка Георгиева Петрова иск за развод, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, III ГО, бул. Цар Борис III № 54, за връчване
на книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
5073
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Варненският окръжен съд, гр. отделение,
обявява, че е образувано гр.д. № 2454/2011 по
предявен от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, чрез зам.-председателя Антоанета
Стоянова Цонкова с адрес за призоваване: Варна,
ул. Алеко Константинов 17, ет. 1, срещу Здравко
Димитров Минев, адрес за призоваване: гр. Аксаково, ж.к. Самолета 8Б, и затвора във Варна,
бул. Христо Смирненски 19, Ваня Василева Минева, адрес за призоваване: гр. Аксаково, ж.к.
Самолета 8Б, Василена Здравкова Минева чрез
законните є представители Здравко Димитров
Минев и Ваня Василева Минева, и двамата с адрес
за призоваване: гр. Аксаково, ж.к. Самолета 8Б,
и Теодора Здравкова Минева чрез законните є
представители Здравко Димитров Минев и Ваня
Василева Минева, и двамата с адрес за призоваване: гр. Аксаково, ж.к. Самолета 8Б, за отнемане
в полза на държавата следното имущество на
обща стойност 320 799,71 лв.:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Здравко
Димитров Минев:
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „318 И“, с
peг. № В 6124 КМ, рама № WBAAK510X09739119,
дата на първа регистрация 19.05.1987 г., собственост на Здравко Минев;
Сумата 5050 лв., представляваща паричната
равностойност на придобитите от Здравко Димитров Минев 505 дружествени дяла от капитала
на „М. Р. Груп“ – ЕООД, ЕИК 125534582, peг. с
решение от 17.03.1995 г. по ф.д. № 224/1995 на
Търговищкия окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Търговище, бул. Митрополит
Андрей, бл. 1, вх. Г, ет. 1, ап. 3;
Сумата 25 лв., представляваща паричната
равностойност на придобитите от Здравко Димитров Минев 250 вноски в капитала на „Минев
Груп КД“ – КД, ЕИК 125532097, peг. с решение от
12.05.1995 г. по ф.д. № 371/1995 на Търговищкия
окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Търговище, бул. Митрополит Андрей, бл. 1,
вх. Г, ет. 1, ап. 3;
Сумата 5000 лв., представляваща паричната
равностойност на придобитите от Здравко Димит
ров Минев 50 000 поименни акции в капитала на
„Шоу Блиц“ – АД, ЕИК 125532161, peг. с решение
от 7.04.1995 г. по ф.д. № 278/1995 на Търговищкия
окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Търговище, бул. Митрополит Андрей, бл. 1,
вх. Г, ет. 1, ап. 3;
Сумата 11 333,22 лв., представляваща паричната равностойност на придобитите от Здравко
Димитров Минев 113 332 поименни акции в капитала на „Народна инвестиционна строителна
компания“ – АД, ЕИК 125532292, peг. с решение
от 7.04.1995 г. по ф.д. № 279/1995 на Търговищкия
окръжен съд, със седалище и адрес на управление: Търговище, бул. Митрополит Андрей, бл. 1,
вх. Г, ет. 1, ап. 3.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Здравко
Димитров Минев:
Сумата 4500 лв. от продажбата на дружествени дялове от капитала на „Дженерал Травел
Тур“ – ООД, ЕИК 103831823, peг. с решение от
25.09.2003 г. по ф.д. № 2221/2003 на ВОС, със се-
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далище и адрес на управление: Варна, ул. Тодор
Икономов 22, ет. 2, ап. 4, съгласно договор за
продажба на дружествени дялове от 1.10.2004 г.;
Сумата 88 687,52 лв., внесена по лизинговия договор с „ДСК Лизинг“ – А Д, на ППС
№ 0000996А1 от 11.11.2008 г. с предмет лек автомобил марка „Ауди“, модел „A5S-line“, рама
№ WBAFF0107LY93030, двигател № DL349050,
който с договор за покупко-продажба на МПС
от 5.01.2011 г. „ДСК Лизинг“ – АД, продава автомобила на Галя Георгиева Дескова (трето лице).
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Ваня Василева Минева:
Ливада – имот № 084054 с площ 0,641 дка,
шеста категория, в местността РД – Среден Рит
в землището на с. Радевци, община Трявна, с
ЕКАТТЕ 61323, заедно с построените в имота
паянтова едноетажна къща на маза, плевня и
сушина с лятна кухня, при граници на целия
имот: имот № 084027, ливада, път и населено
място, придобит от Ваня Василева Минева с
нотариален акт № 61, том I, peг. № 102, дело
№ 77/2003 от 25.04.2003 г.;
Мотопед марка „Сузуки“, модел „50“, с peг.
№ В 3430 Н, рама № СА1ЕА241073, дата на първа регистрация 1.01.1990 г., собственост на Ваня
Минева от 13.03.1997 г.;
Лек автомобил марка „Рено“, модел „Туинго“,
с peг. № В 8853 СК, рама № VF1C0630510736228,
двигател № C3GH700A086809, дата на първа
регистрация 10.11.1993 г., придобит от Ваня Василева Минева;
Сумата 1118,52 лв., равняващи се на 571,89 евро,
налични към 12.09.2011 г. по спестовен влог
№ BG98KORP92204415644302 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД, с титуляр Ваня Василева
Минева, ведно със законната лихва от датата на
завеждане на иска до окончателното плащане;
Сумата 25 425,79 лв., равностойност та на
13 000 евро, постъпила и изтеглена от спестовен влог № BG28KORP92204415644301 в евро в
„Корпоративна търговска банка“ – АД, открит на
11.03.2008 г. и закрит на 22.12.2009 г., с титуляр
Ваня Василева Минева, за придобиването на
която лицето не е представило доказателства за
законен източник, ведно със законната лихва от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане;
С у мат а 3911,6 6 л в., ра вно с т ой но с т т а н а
2000 евро, постъпила и изтеглена от спестовен
влог № BG98KORP92204415644302 в евро в „Корпоративна търговска банка“ – АД, открит на
11.03.2008 г. и закрит на 2.04.2008 г., с титуляр
Ваня Василева Минева, за придобиването на
която лицето не е представило доказателства за
законен източник, ведно със законната лихва от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Василена Здравкова Минева и
Теодора Здравкова Минева:
Дворно място в с. Бенковски, община Аврен,
област Варна, за което е отреден урегулиран
поземлен имот № ІІ-72 от кв. 9 по плана на селото, целият с площ 620 кв. м, при граници на
целия имот: улица, улица, УПИ № ІІІ-71 и УПИ
№ І-69, заедно с построената в същия имот жилищна сграда – къща на два етажа с разгъната
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застроена площ 185 кв. м, придобит от Теодора
Здравкова Минева и Василена Здравкова Минева чрез майка им и законен представител Ваня
Василева Минева с нотариален акт № 24, том I,
рег. № 586, дело № 16/2008 от 31.01.2008 г.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Ваня Василева Минева и Здравко
Димитров Минев:
Мотоциклет марка „Ямаха“, модел „Маджести
150“, с peг. № В 1754 К, рама № VTLSG081000009864,
двигател № G323E014615, дата на първа регистрация 23.08.2002 г., придобит от Здравко Димитров
Минев;
Лек автомобил марка „Ровър“, модел „200“, с
peг. № В 5060 РК, рама № SARRFHNPMWD261517,
дата на първа регистрация 3.07.1998 г., придобит
от Здравко Димитров Минев.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Ваня Василева Минева и Здравко Димитров Минев, като сумата е по пазарна
стойност:
Сумата от продажбата на мотопед марка
„Хонда“, модел „50“, с peг. № В 3852 Н, рама
№ A F281255992, дата на първа рег ист раци я
11.06.1990 г., в размер 550 лв.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
5.10.2012 г. от 9 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаните
имущество и суми най-късно в първото по делото
заседание, насрочено за 5.10.2012 г., и по реда на
чл. 29 ЗОПДИППД.
5147

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел в обществена полза „Гео“, София,
ж.к. Борово, бл. 214, вх. Г, ап. 70, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо
събрание на 18.07.2012 г. в 17 ч. на адреса на
управление на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на ръководството на
сдружение „Гео“; 2. вземане на решение за прекратяване на сдружението. Писмените материали
са на разположение на адреса на управление за
членовете на сдружението и могат да се преглеждат всеки работен ден от 9 до 17,30 ч.
5068
19. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Здраве и дълголетие“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове на годишно
отчетно-изборно събрание на 22.07.2012 г. в 10 ч.
в салона на читалище „Отец Паисий“, кв. Симеоново, София, при следния ред: 1. отчетен доклад
за дейността на клуба през 2011 г.; 2. промяна на
устава на клуба; 3. избор на нов УС.
5130
Димитър Желев Дечев, ликвидатор на Клуб
по източни бойни изкуства „Кондор – 2000“ – в
ликвидация, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
членовете на клуба на 23.07.2012 г. в 11 ч. в
София, ж.к. Люлин 5, бл. 541, вх. В, ап. 68, при
следния дневен ред: 1. проверка на редовността;
2. одобряване и приемане на окончателния баланс
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към датата на приключване на ликвидацията,
пояснителния доклад към баланса и годишния отчет на ликвидатора; 3. разпределение на
евентуалното остатъчно имущество на клуба; 4.
освобождаване на ликвидатора от отговорност;
5. заличаване на клуба от регистъра на ЮЛНЦ
при СГС; 6. разни. 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.
5131
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация на българските училища в чужбина“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
26.07.2012 г. в 10 ч. в новата конферентна зала
(Северно крило, ет. 2) на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител
15, София, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя за извършената дейност; 2. финансов отчет; 3. утвърждаване на нови членове на
асоциацията; 4. промени в устава на сдружението;
5. състав и избор на членове на управителния
съвет; 6. разни. Поканват се всички членове на
асоциацията да присъстват лично или чрез упълномощени лица. Материалите за провеждане на
общото събрание са на разположение на членовете
в офиса на асоциацията, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, стая 309, от датата на обнародването
на тази покана в „Държавен вестник“.
5157
39. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Бенковски“ – гр. Бяла, област Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 31.07.2012 г. в 18 ч. в залата на
Общинския съвет – гр. Бяла, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на ФК „Бенковски“ за
периода от 1.07.2009 г. до 31.07.2012 г.; 2. приемане на нови членове и освобождаване на стари
такива на футболния клуб; 3. избиране на нов
управителен съвет и президент на футболния
клуб; 4. преразглеждане и корекция на устава на
ФК „Бенковски“; 5. разни.
5159
56. – Управителният съвет на Спортен клуб
по тенис на маса „Корабостроител’92“, Варна,
на основание чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на членовете на клуба
на 25.07.2012 г. в 18 ч. в зала „Палас прес“ на
Двореца на културата и спорта – Варна, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на клуба през 2011 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на клуба за 2011 г.; 3. избиране
на председател на УС на клуба; 4. избиране на
управителен съвет на клуба. При липса на кворум
на основание чл. 25 от устава на сдружението и
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чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
5118
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Детски алианс за развитие“,
Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
25.07.2012 г. в 18 ч. в Карнобат, пл. Трети март,
ресторант „Савой клуб“, при следния дневен ред:
1. приемане решение за промени в седалището и
адреса на управление на сдружението; проекторешение – приема промени в седалището и адреса
на управление; 2. приемане промени в устава
на сдружението; проекторешение – ОС приема
промени в устава на сдружението; 3. приемане
решение за промени в управителния съвет и контрольора на сдружението; проекторешение – приема решение за промени в управителния съвет и
контрольора на сдружението; 4. освобождаване
на стари и приемане на нови членове на сдружението; проекторешение – освобождава стари и
приема нови членове на сдружението; 5. разни.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението всеки присъствен ден от 9 до 18 ч. Регистрация на
членовете за събранието ще се извършва от 14
до 17,30 ч. в Карнобат, пл. Трети март, ресторант
„Савой клуб“, в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
5148
1. – Управителният съвет на спортен клуб
по футбол „Росен“, с. Росен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо отчетно-изборно събрание на 30.07.2012 г. в 10 ч. в сградата на
читалището в с. Росен при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на управителния съвет за 2011 г.;
2. приемане на счетоводния отчет за 2011 г.; 3. док
лад на контролния съвет за отчетния период;
4. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението за отчетния
период; 5. приемане на нови членове на СК по
футбол „Росен“; 6. приемане на нов устав на СК
по футбол „Росен“; 7. промяна на наименованието
на СК по футбол „Росен“; 8. избор на членове на
управителния съвет на сдружението; 9. избор на
членове на контролния съвет на сдружението; 10.
избор на председател на спортен клуб по футбол
„Росен“; 11. приемане на програма за дейността на сдружението през 2012 г.; 12. приемане
на проектобюджета на сдружението за 2012 г.;
13. определяне на размера на членския внос на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ извънредното общо събрание на СК
по футбол „Росен“ ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
и ще се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
5117
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