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ЗАКОН

за изменение на Закона за младежта
(ДВ, бр. 31 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министърът на образованието, младежта и науката“ се заменят с
„министърът на младежта и спорта“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „заместник-министър на образованието, младежта и науката“,
„заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“, „заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството“
и „заместник-министър на физическото възпитание и спорта“ се заменят съответно със
„заместник-министър на младежта и спорта“,
„заместник-министър на икономиката и енергетиката“, „заместник-министър на инвестиционното проектиране“ и „заместник-министър
на образованието и науката“.
3. В ал. 5 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят с
„министъра на младежта и спорта“.
4. В ал. 6 навсякъде думите „образованието,
младежта и науката“ се заменят с „младежта
и спорта“.
§ 2. В останалите текстове на закона думите „министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на

образованието, младежта и науката“ се заменят съответно с „министърът на младежта и
спорта“, „министъра на младежта и спорта“
и „Министерството на младежта и спорта“.
Заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за народната просвета (обн.,
ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от
1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 29, 71, 86 и
114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103
и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113
от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от
2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от
2011 г. и бр. 102 от 2012 г.) навсякъде думите
„министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министърът на образованието
и науката“, „министъра на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието
и науката“ и думите „министърът на физичес
кото възпитание и спорта“ и „министъра на
физическото възпитание и спорта“ се заменят съответно с „министърът на младежта и
спорта“ и „министъра на младежта и спорта“.
§ 4. В Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 90 и 95 от
2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 41
и 105 от 2006 г., бр. 50 от 2008 г. и бр. 36 и 74
от 2009 г.) навсякъде думите „министъра на
образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и
науката“ се заменят съответно с „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството
на образованието и науката“.
§ 5. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.;
изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,
бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28,
77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр.,
бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 26 от 2008 г.,
бр. 36 и 74 от 2009 г. и бр. 50 и 97 от 2010 г.)
навсякъде думите „министърът на образованието, младежта и науката“, „министъра на
образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и
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науката“ се заменят съответно с „министърът
на образованието и науката“, „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството
на образованието и науката“ и думите „министъра на физическото възпитание и спорта“ се
заменят с „министъра на младежта и спорта“.
§ 6. В Закона за висшето образование (обн.,
ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г.,
бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм.,
бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66
от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54
от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от
2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103
от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41
от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и
99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г.,
бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г.
и бр. 15 и 63 от 2013 г.) навсякъде думите
„министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министърът на образованието
и науката“, „министъра на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието
и науката“ и думите „министъра на физическото възпитание и спорта“ се заменят с
„министъра на младежта и спорта“.
§ 7. В Закона за развитието на академичния
състав в Република България (обн., ДВ, бр. 38
от 2010 г.; Решение № 11 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 81 от 2010 г.; изм., бр. 101
от 2010 г.) навсякъде думите „министърът на
образованието, младежта и науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“ и
„Министерството на образованието, младежта
и науката“ се заменят съответно с „министърът
на образованието и науката“, „министъра на
образованието и науката“ и „Министерството
на образованието и науката“.
§ 8. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.;
изм., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г.,
бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от
2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите
„министърът на образованието, младежта и
науката“,„министъра на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министърът на образованието
и науката“, „министъра на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието
и науката“.
§ 9. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г.;
изм., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г.) навсякъде думите
„министърът на образованието, младежт а
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министърът на образованието
и науката“, „министъра на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието
и науката“.
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§ 10. В Закона за кредитиране на студенти
и докторанти (обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм.,
бр. 12, 32, 74 и 99 от 2009 г.) навсякъде думите
„министърът на образованието, младежта и
науката“, „министъра на образованието, младежта и науката“, „заместник-министър на
образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и
науката“ се заменят съответно с „министърът
на образованието и науката“, „министъра на
образованието и науката“, „заместник-министър на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ .
§ 11. В Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 15
от 2003 г., бр. 43 и 54 от 2008 г., бр. 10, 74 и 99
от 2009 г., бр. 78 от 2010 г. и бр. 15 от 2013 г.)
в чл. 2 думите „министъра на образованието,
младежта и науката“ се заменят с „министъра
на образованието и науката“.
§ 12. В Закона за безопасно използване на
ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.;
изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и
109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42
и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г.,
бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г. и бр. 15
от 2013 г.) в чл. 13 думите „образованието,
младежта и науката“ се заменят с „образованието и науката“.
§ 13. В Закона за борба с трафика на хора
(обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 86 от
2005 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 74 от 2009 г.) в
чл. 4, ал. 2 думите „заместник-министър на
образованието, младежта и науката“ се заменят
със „заместник-министър на образованието
и науката“.
§ 14. В Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (обн., Изв., бр. 13 от 1958 г.; изм.,
бр. 11 от 1961 г.; ДВ, бр. 35 от 1966 г., бр. 30
от 1969 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 53 от 1975 г.;
попр., бр. 55 от 1975 г.; изм., бр. 63 от 1976 г.,
бр. 36 от 1979 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 110 от
1996 г.; попр., бр. 3 от 1997 г.; изм., бр. 69 от
1999 г., бр. 66 и 96 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103
от 2005 г., бр. 25, 47 и 74 от 2009 г., бр. 50 от
2010 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „заместник-министър на образованието, младежта и науката“
се заменят със „заместник-министър на образованието и науката“ и думите „заместник-министър на физическото възпитание и
спорта“ се заменят със „заместник-министър
на младежта и спорта“.
2. В чл. 30, ал. 1 думите „Министерството
на образованието, младежта и науката“ се
заменят с „Министерството на образованието
и науката“.
§ 15. В Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11
и 21 от 2012 г. и бр. 16 от 2013 г.) в чл. 12,
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т. 5 думите „министъра на образованието,
младежта и науката“ се заменят с „министъра
на образованието и науката“.
§ 16. В Закона за вероизповеданията (обн.,
ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г.,
бр. 59 от 2007 г. и бр. 74 от 2009 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 31 думите „Министерството на
образованието, младежта и науката“ се заменят с „Министерството на образованието
и науката“.
2. В чл. 33, ал. 1 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 17. В Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 87 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 31, 55 и 88 от 2006 г., бр. 51 и 84 от
2007 г., бр. 13, 36 и 100 от 2008 г., бр. 27, 35,
74, 95 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 41 от 2010 г.,
бр. 8 и 92 от 2011 г., бр. 77, 82 и 97 от 2012 г.
и бр. 7 и 15 от 2013 г.) в чл. 19, ал. 5 думите
„министъра на образованието, младежта и
науката“ се заменят с „министъра на образованието и науката“.
§ 18. В Закона за генетично модифицирани
организми (обн., ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм.,
бр. 88 и 99 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 31
от 2007 г., бр. 36, 43 и 54 от 2008 г., бр. 74, 80
и 82 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г. и бр. 8 и 99 от
2011 г.) в чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Министърът на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „Министърът на образованието и науката“.
2. В ал. 5, т. 1 буква „е“ се изменя така:
„е) Министерството на образованието и
науката.“
§ 19. В Закона за гражданската регистрация
(обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 28 и 37
от 2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 70 и 96 от 2004 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 48
и 59 от 2007 г., бр. 105 от 2008 г., бр. 6, 19,
47, 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 9
и 39 от 2011 г. и бр. 42 от 2012 г.) в чл. 115,
ал. 1, т. 5 думите „Министерството на образованието, младежта и науката“ се заменят с
„Министерството на образованието и науката“.
§ 20. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от
2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99
от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г. и бр. 23
и 30 от 2013 г.) в чл. 41, т. 3 думите „министъра на образованието, младежта и науката“
се заменят с „министъра на образованието
и науката“.
§ 21. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
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2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54,
60 и 75 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министърът на образованието,
младежта и науката“ и „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министърът на образованието
и науката“ и „министъра на образованието и
науката“, думите „министърът на регионалното
развитие и благоустройството“ и „министъра
на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министърът на
регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“ и думите „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“ и
„министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят съответно с „министърът
на икономиката и енергетиката“ и „министъра
на икономиката и енергетиката“.
§ 22. В Закона за държавните такси (обн.,
Изв., бр. 104 от 1951 г.; изм., бр. 89 от 1959 г.,
бр. 21 от 1960 г.; ДВ, бр. 53 от 1973 г., бр. 87
от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 21 от 1990 г.,
бр. 55 от 1991 г., бр. 100 от 1992 г., бр. 69 и 87
от 1995 г., бр. 37, 100 и 104 от 1996 г., бр. 82
и 86 от 1997 г., бр. 133 от 1998 г., бр. 81 от
1999 г., бр. 97 от 2000 г., бр. 62, 63 и 90 от
2002 г., бр. 84 и 86 от 2003 г., бр. 24, 36 и 37 от
2004 г., бр. 43 от 2005 г., бр. 18 и 33 от 2006 г.,
бр. 43 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г. и бр. 55
и 99 от 2011 г.) в чл. 5, буква „м“ думите „Министерството на образованието, младежта и
науката“ се заменят с „Министерството на
образованието и науката“.
§ 23. В Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г. (ДВ, бр. 102 от
2012 г.) навсякъде думите „Министерството
на образованието, младежта и науката“ и
„Министерство на образованието, младежта
и науката“ се заменят съответно с „Министерството на образованието и науката“ и
„Министерство на образованието и науката“
и думите „Министерство на физическото
възпитание и спорта“ и „Министерството на
физическото възпитание и спорта“ се заменят
съответно с „Министерство на младежта и
спорта“ и „Министерството на младежта и
спорта“.
§ 24. В Закона за държавния служител (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.,
бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г.,
бр. 95 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 19 от
2005 г., бр. 24, 30 и 102 от 2006 г., бр. 59 и 64
от 2007 г., бр. 43, 94 и 108 от 2008 г., бр. 35,
42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от
2010 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 97
от 2010 г., бр. 1, 18 и 100 от 2011 г., бр. 15, 20,
38 и 82 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 35а,
ал. 4 думите „заместник-министър на образованието, младежта и науката“ се заменят
със „заместник-министър на образованието
и науката“.
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§ 25. В Закона за енергията от възобновяеми
източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм.,
бр. 29 и 54 от 2012 г. и бр. 15 и 59 от 2013 г.)
в чл. 21, ал. 5 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 26. В Закона за железопътния транспорт
(обн., ДВ, бр. 97 от 2000 г.; изм., бр. 47 и 96
от 2002 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 77 и 88
от 2005 г., бр. 36, 37, 62, 92 и 108 от 2006 г.,
бр. 22, 35, 74 и 81 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г.,
бр. 47 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 30, ал. 1 и 5 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
2. В чл. 39, ал. 1 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 27. В Закона за закрила и развитие на
културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм.,
бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм.,
бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74,
93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от
2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от
2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54
от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г. и бр. 15 от
2013 г.) в чл. 20, т. 2 думите „министърът на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министърът на образованието и науката“
и думите „министърът на физическото възпитание и спорта“ се заменят с „министърът
на младежта и спорта“.
§ 28. 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., бр. 32 и 40 от
2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите
„министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министърът на образованието и
науката“, „министъра на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и
науката“, а думите „министъра на физическото
възпитание и спорта“ и „Министерството на
физическото възпитание и спорта“ се заменят
съответно с „министъра на младежта и спорта“
и „Министерството на младежта и спорта“.
§ 29. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42
от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от
2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10, 30, 34,
80 и 81 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 19 и 82
от 2009 г., бр. 15 от 2010 г. и бр. 28 от 2011 г.)
в чл. 45, ал. 4 думите „Министерството на
образованието, младежта и науката“ се заменят с „Министерството на образованието
и науката“.
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§ 30. В Закона за защита от дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70
от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 68 от
2006 г., бр. 59 и 100 от 2007 г., бр. 69 и 108
от 2008 г., бр. 42, 74 и 103 от 2009 г., бр. 97
от 2010 г., бр. 23 и 39 от 2011 г., бр. 38 и 58
от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 29, ал. 1
думите „Министърът на образованието, младежта и науката“ се заменят с „Министърът
на образованието и науката“.
§ 31. В Закона за защита при бедствия
(обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41 и
113 от 2007 г., бр. 69 и 102 от 2008 г., бр. 35,
74 и 93 от 2009 г., бр. 61, 88 и 98 от 2010 г. и
бр. 8, 39 и 80 от 2011 г.) в чл. 16, ал. 3 думите
„Министърът на образованието, младежта и
науката“ се заменят с „Министърът на образованието и науката“.
§ 32. В 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., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г. и бр. 15 и 30 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 26, ал. 2 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“ и
думите „министъра на физическото възпитание и спорта“ се заменят с „министъра на
младежта и спорта“.
2. В останалите текстове на закона думите
„министъра на образованието, младежта и
науката“ и „Министерството на образованието,
младежта и науката“ се заменят съответно с
„министъра на образованието и науката“ и
„Министерството на образованието и науката“.
§ 33. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ,
бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.,
бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на образованието, младежта
и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министъра на образованието
и науката“ и „Министерството на образованието и науката“.
§ 34. В Закона за интеграция на хората с
увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм.,
бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30,
33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и
108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24,
62 и 98 от 2010 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министъра на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието и науката“ и думите „Министерството на
физическото възпитание и спорта“ се заменят
с „Министерството на младежта и спорта“.
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§ 35. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ,
бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74,
75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76,
79 и 103 от 2005 г., бр. 30, 75 и 82 от 2006 г.,
бр. 31 и 55 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 22 от 2010 г.;
попр., бр. 23 от 2010 г.; изм., бр. 29, 59 и 98
от 2010 г., бр. 8, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 83
и 102 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 16а, ал. 1 думите „министърът на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министърът на образованието и науката“.
2. В чл. 84, ал. 1 думите „Министерството
на образованието, младежта и науката“ се
заменят с „Министерството на образованието и науката“ и думите „Министерството на
физическото възпитание и спорта“ се заменят
с „Министерството на младежта и спорта“.
3. В чл. 84а думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 36. В Закона за кръвта, кръводаряването и
кръвопреливането (обн., ДВ, бр. 102 от 2003 г.;
изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 30 и 65 от 2006 г.,
бр. 31 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 59 и
98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г. и бр. 38 и 54 от
2012 г.) в чл. 11, ал. 1 думите „министърът на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министърът на образованието и науката“.
§ 37. В Закона за Министерството на вът
решните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.;
изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31, 41,
46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69, 94 и
98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 88 от 2010 г., бр. 9, 23, 47, 48 и 81 от 2011 г.,
бр. 38 и 44 от 2012 г. и бр. 15 и 52 от 2013 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 17, ал. 3 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
2. В чл. 131, ал. 4 думите „министъра на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 38. В Закона за народните читалища (обн.,
ДВ, бр. 89 от 1996 г.; изм., бр. 95 от 1997 г.,
бр. 90 от 1999 г., бр. 28 и 94 от 2005 г., бр. 108
от 2006 г., бр. 42 и 74 от 2009 г. и бр. 47 и 97 от
2010 г.) в чл. 5, ал. 1 думите „Министерството
на образованието, младежта и науката“ се
заменят с „Министерството на образованието
и науката“.
§ 39. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и
81 от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30,
33 и 48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89
и 109 от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г.,
бр. 49, 59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от
2011 г., бр. 7 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на образованието,
младежта и науката“, „заместник-министър на
образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и
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науката“ се заменят съответно с „министъра
на образованието и науката“, „заместник-министър на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“.
§ 40. В Закона за Националния дарителски
фонд „13 века България“ (обн., ДВ, бр. 12 от
2001 г.; изм., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 113
от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г. и бр. 97 от
2010 г.) в чл. 7, ал. 2 думите „министърът на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министърът на образованието и науката“.
§ 41. В Закона за обществените библиотеки (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм., бр. 74 от
2009 г., бр. 38 от 2010 г. и бр. 15 от 2013 г.) в
чл. 47, ал. 1 думите „Министерството на образованието, младежта и науката“ се заменят с
„Министерството на образованието и науката“.
§ 42. В Закона за опазване на обществения
ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г.,
бр. 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19 и
32 от 2009 г. и бр. 50 и 88 от 2010 г.) навсякъде
думите „министърът на физическото възпитание и спорта“ се заменят с „министърът на
младежта и спорта“ и думите „министъра на
физическото възпитание и спорта“ се заменят
с „министъра на младежта и спорта“.
§ 43. В чл. 14, ал. 2 от Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротех
ническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.;
изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г. и
бр. 44 и 73 от 2012 г.) думите „министъра на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 44. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г. и бр. 15
от 2013 г.) навсякъде думите „министъра на
образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 45. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72
и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65,
94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от
2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и
98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г. и
бр. 15 и 23 от 2013 г.) в приложение № 1 към
чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В р. V думите „Министерство на образованието, младежта и науката“ се заменят с
„Министерство на образованието и науката“.
2. В р. ХІ думите „Министерство на физическото възпитание и спорта“ се заменят с
„Министерство на младежта и спорта“.
§ 46. В Закона за техническите изисквания
към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от
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2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30,
62 и 76 от 2006 г., бр. 41 и 86 от 2007 г., бр. 74
от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 38 от 2011 г.
и бр. 38, 53, 77 и 84 от 2012 г.) в чл. 45, ал. 2
думите „Министърът на образованието, младежта и науката“ се заменят с „Министърът
на образованието и науката“.
§ 47. В Закона за транслитерацията (обн.,
ДВ, бр. 19 от 2009 г.; изм., бр. 77 от 2010 г. и
бр. 77 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10 думите „министърът на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министърът на образованието и науката“.
2. В чл. 16, ал. 3 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
§ 48. В Закона за туризма (ДВ, бр. 30 от
2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 2, т. 1 думите „заместникминистър на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят със „заместникминистър на регионалното развитие“, думите
„заместник-министър на образованието, младежта и науката“ се заменят със „заместникминистър на образованието и науката“, а
думите „заместник-министър на физическото
възпитание и спорта“ се заменят със „заместник-министър на младежта и спорта“.
2. В чл. 79, ал. 5 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
3. В чл. 146, ал. 2 ду мите „минист ъра
на образованието, младежта и науката“ и
„министъра на физическото възпитание и
спорта“ се заменят съответно с „министъра
на образованието и науката“ и „министъра
на младежта и спорта“.
4. В чл. 161, ал. 6 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на регионалното
развитие“.
§ 49. В Закона за физическото възпитание
и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г.; Решение
№ 8 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 53
от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и
81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55
от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от
2002 г.; Решение № 6 на Конституционния
съд от 2002 г. – бр. 95 от 2002 г.; изм., бр. 120
от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от
2005 г., бр. 30, 34, 36 и 80 от 2006 г., бр. 41,
46 и 53 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 74 от
2009 г., бр. 50 и 96 от 2010 г., бр. 35 и 99 от
2011 г., бр. 45, 87 и 102 от 2012 г. и бр. 15 от
2013 г. ) се правят следните изменения:
1. В чл. 50г, ал. 7 думите „Министерството на физическото възпитание и спорта“ и
„Министерството на регионалното развитие
и благоустройството“ се заменят съответно
с „Министерството на младежта и спорта“ и
„Министерството на регионалното развитие“.
2. В останалите текстове на закона думите
„министърът на образованието, младежта
и науката“, „министъра на образованието,
младежта и науката“ и „Министерството на
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образованието, младежта и науката“ се заменят
съответно с „министърът на образованието
и науката“, „министъра на образованието и
науката“ и „Министерството на образованието
и науката“, думите „министъра на физическото възпитание и спорта“, „министърът на
физическото възпитание и спорта“ и „Министерството на физическото възпитание и
спорта“ се заменят съответно с „министъра на
младежта и спорта“, „министърът на младежта
и спорта“ и „Министерството на младежта и
спорта“, а думите „министъра на регионалното
развитие и благоустройството“, „министърът
на регионалното развитие и благоустройството“ и „Министерството на регионалното
развитие и благоустройството“ се заменят
съответно с „министъра на инвестиционното
проектиране“, „министърът на инвестиционното проектиране“ и „Министерството на
инвестиционното проектиране“.
§ 50. В Закона за филмовата индустрия
(обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и
105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от
2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд
от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82 от
2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 11, ал. 2, т. 2
думите „Министерството на образованието,
младежта и науката“ се заменят с „Министерството на образованието и науката“.
§ 51. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
2. В чл. 44, ал. 2 думите „министъра на
регионалното развитие и благоустройството“
се заменят с „министъра на инвестиционното
проектиране“.
3. В останалите текстове на закона думите
„министъра на образованието, младежта и
науката“ се заменят с „министъра на образованието и науката“ и думите „министъра на
физическото възпитание и спорта“, „министърът на физическото възпитание и спорта“ и
„Министерството на физическото възпитание
и спорта“ се заменят съответно с „министъра на младежта и спорта“, „министърът на
младежта и спорта“ и „Министерството на
младежта и спорта“.
§ 52. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90
от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от
2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31,
34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от
2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74,
82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от
2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 54 и 77 от 2012 г.)
в чл. 23а, ал. 3 думите „министърът на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министърът на образованието и науката“.
§ 53. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
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и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г. и бр. 16,
23 и 52 от 2013 г.) в чл. 24б, ал. 6 думите
„министъра на образованието, младежта и
науката“ се заменят с „министъра на образованието и науката“.
§ 54. В Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 98
и 100 от 2010 г. и бр. 82 от 2012 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 94, ал. 6 думите „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят
с „министъра на образованието и науката“.
2. В чл. 114, ал. 1 думите „Министерството
на образованието, младежта и науката“ се
заменят с „Министерството на образованието
и науката“.
§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 18 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5815

УКАЗ № 158
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за политическите партии, приет от ХLIІ Народно
събрание на 18 юли 2013 г.
Издаден в София на 26 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за политическите
партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм.,
бр. 102 от 2005 г., бр. 17 и 73 от 2006 г., бр. 59
и 78 от 2007 г., бр. 6 от 2009 г., бр. 54 и 99 от
2010 г., бр. 9 и 99 от 2011 г., бр. 30 от 2013 г.)
Параграф единствен. В чл. 25 ал. 3 се
изменя така:
„(3) Държавната субсидия, отпускана на
всяка коалиция, представена в Народното съб
рание, се разпределя между съставляващите
я партии според коалиционно споразумение,
а при липса на такова се разпределя пропорционално на броя на народните представи-
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тели от отделните партии. Министерството
на финансите превежда дела от субсидията
за всяка партия в посочена от нея сметка.“
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 18 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5813

УКАЗ № 159
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за корпоративното подоходно облагане, приет
от ХLIІ Народно събрание на 18 юли 2013 г.
Издаден в София на 29 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на 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., бр. 19, 31, 35,
51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г.,
бр. 15, 16 и 23 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 31, ал. 1 т. 15 се отменя.
§ 2. Създава се чл. 177а:
„Данъчно стимулиране при предоставяне
на стипендии
Чл. 177а. (1) Признават се за данъчни
цели счетоводните разходи за учредена и
предоставена стипендия на ученик, придобиващ средно образование, или на студент в
училище в държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, за период не по-малко от 12
и не повече от 24 месеца и към момента на
предоставянето на стипендията са изпълнени
следните условия:
1. стипендиантът е ученик в последните
два класа от придобиване на средно образование или студент в последните две години
от придобиване на образователна степен
„бакалавър“ или „магистър“ и не е навършил
25-годишна възраст;
2. професията на стипендианта намира
приложение в дейността на данъчно задълженото лице;
3. данъчно задълженото лице се е задължило
с договора за предоставяне на стипендията
да приеме стипендианта на работа за период
не по-малък от общия брой на месеците, за
които се предоставя стипендията.
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(2) Данъчно задълженото лице може да учреди и предостави по реда на ал. 1 стипендия
на един или повече ученици или студенти.
(3) В случай че данъчно задълженото лице
не приеме стипендианта на работа в срок
до края на календарната година, следваща
годината на завършване на обучението, при
определяне на данъчния финансов резултат за
годината на настъпване на това обстоятелство
счетоводният финансов резултат се увеличава
с размера на предоставената стипендия.
(4) В случай че данъчно задълженото лице
приеме стипендианта на работа за част от
периода по ал. 1, т. 3, при определяне на
данъчния финансов резултат за годината на
прекратяване на правоотношението счетоводният финансов резултат се увеличава с
частта от предоставената стипендия, пропорционална на неизпълненото задължение
по ал. 1, т. 3.
(5) В сл у чаи те, когато ст ипен диан т ът
откаже да започне работа в срок до края на
календарната година, следваща годината на
завършване на обучението, при определяне
на данъчния финансов резултат за годината
на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава със:
1. целия размер на предоставената стипендия, когато не е договорено обезщетение
в полза на данъчно задълженото лице по
предоставената стипендия;
2. разликата между предоставената стипендия и договореното обезщетение, когато
обезщетението е договорено в размер, помалък от предоставената стипендия.“
§ 3. Създава се чл. 177б:
„Чл. 177б. Член 177 не се прилага за наети
лица по трудово правоотношение, за които е
приложен чл. 177а.“

изключително големите му заслуги като политически и обществен деец.
Издаден в София на 22 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

Заключителни разпоредби
§ 4. Данъчното облекчение по чл. 177а се
прилага след постановяване на акт от Европейската комисия за съвместимост с правилата
в областта на държавните помощи.
§ 5. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 18 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

УКАЗ № 155

5814

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

5942

УКАЗ № 152
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Васил Михайлов Етрополски с орден „Стара планина“ втора степен за
изключително големите му заслуги към Република България в областта на физическото
възпитание и спорта.
Издаден в София на 22 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
5943

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Гуо Йеджоу – извънреден и пълномощен посланик на Китайската
народна република в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен за
изключително големите му заслуги за развитието и укрепването на българо-китайските
отношения и във връзка с окончателното му
отпътуване от страната.
Издаден в София на 25 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

УКАЗ № 151

Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Неделчо Крумов Беронов
с орден „Стара планина“ първа степен за

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
5959
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
ОТ 25 ЮЛИ 2013 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 25 ЮЛИ 2013 Г.

за допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните
площи, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 1996 г.; изм. и доп., бр. 60 и 72 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10 се създават ал. 3 – 6:
„(3) Концесионерът или наемателят на
морски плаж ежегодно до 31 март представя
за съгласуване от министъра на регионалното
развитие програма за организацията на водноспасителната дейност за предстоящия летен
сезон, придружена със схема за охраняваните
части от прилежащата към морския плаж
акватория и разположението на спасителните
постове.
(4) В програмата по ал. 3 концесионерът
или наемателят на морски плаж определя
участъците от прилежащата към плажа акватория, които се обезопасяват максимално, в
зависимост от пригодността за къпане, плуване
и водни спортове и съобразно конкретните
особености и опасности.
(5) В програмата по ал. 3 концесионерът
или наемателят на морски плаж извън периода
1 юли – 31 август може да предвиди поетапно обособяване на участъци с максимално
обезопасяване в зависимост от конкретните
особености на съответния морски плаж.
(6) В случаите по ал. 5 концесионерът
или наемателят на морски плаж информира
посетителите на плажа чрез поставяне на
указателна табела за етапното обособяване
на участъци с максимално обезопасяване.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. В срок до 15 август 2013 г. концесионерите и наемателите на морски плаж
представят за съгласуване от министъра на
регионалното развитие програма за организацията на водноспасителната дейност, придружена със схема за охраняваните части от
прилежащата към морския плаж акватория
и разположението на спасителните постове
за настоящия летен сезон.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5983
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за изменение и допълнение на Правилника
за функциите, задачите и организацията на
работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет, приет с Постановление
№ 216 на Министерския съвет от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 116 от 1998 г.; изм. и доп.,
бр. 123 от 1998 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 20 и
75 от 2003 г. и бр. 84 от 2005 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заместник-председател на Съвета по
сигурността е заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи.“
§ 2. В чл. 3, ал. 2 и 3 думите „министъра
на вътрешните работи“ се заличават, а в ал. 2
след думите „заместник-министри“ се добавя
„заместник-министър на вътрешните работи“.
§ 3. В чл. 7, ал. 1, изречение второ думите
„се подготвя от секретаря на Съвета по сигурността и“ се заличават.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се подготвя от секретаря
на Съвета по сигурността и“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) изречение второ се изменя така:
„В този случай дневният ред е поверителен
и се съхранява в регистратурата за класифицирана информация на Администрацията на
Министерския съвет.“;
б) създава се изречение трето:
„Членовете на съвета получават информация за тези въпроси от председателя или от
заместник-председателя на съвета.“
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „секретарят на съвета“
се заменят със „специалист с технически
функции в Администрацията на Министерския съвет“.
2. В ал. 2 думите „на секретаря“ се заменят
с „Администрацията на Министерския съвет“.
§ 6. В чл. 20 ал. 2 се отменя.
§ 7. Член 21 се отменя.
§ 8. В чл. 22 ал. 1 се изменя така:
„(1) Административно-техническото обслужване на Съвета по сигурността се осигурява от специалисти с технически функции
в Администрацията на Министерския съвет.“
§ 9. В чл. 25, ал. 2 думите „служителите от
секретариата на Съвета“ се заличават.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5984

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, приет с Постановление № 268 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 93
от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 73, 74, 96 от 2010 г., бр. 16, 33, 52, 78, 99 и
107 от 2011 г. и бр. 22, 33, 41, 62 и 94 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „четирима“ се
заменя с „петима“.
§ 2. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11,
ал. 3 на ред „съветници, експертни и технически сътрудници“ цифрата „6“ се заменя с „5“.
§ 3. В наименованието и навсякъде в текс
та думите „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“, „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят съответно с „Министерството на
икономиката и енергетиката“, „министърът на
икономиката и енергетиката“ и „министъра
на икономиката и енергетиката“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6127

РЕШЕНИЕ № 437
ОТ 25 ЮЛИ 2013 Г.

за прекратяване на конкурс за избор на титуляр
на разрешение за търсене и проучване на нефт
и природен газ – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства,
в площта „Блок 1-22 Терес“, обявен с Решение
№ 853 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 80 от 2012 г. и ОВ на ЕС С394/20.12.2012 г.)
На основание чл. 50а, т. 1 във връзка с
чл. 44, ал. 1 от Закона за подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Прекратява конкурса за избор на титуляр
на разрешение за търсене и проучване на
нефт и природен газ в площ „Блок 1-22 Терес“,
разположена в изключителната икономическа
зона на Република България в Черно море.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5985
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Държавата Израел за
сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията
(Утвърдено с Решение № 1044 от 20 декември
2012 г. на Министерския съвет. В сила от
5 юли 2013 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Държавата Израел, наричани от тук нататък „Страните“,
в желанието си да развиват двустранните
отношения меж ду Република България и
Държавата Израел,
като имат предвид, че добрите отношения в
областта на съобщенията и информационните
технологии представляват важен фактор за
напредъка на тези отношения, както и за икономическото и социалното развитие и за благосъстоянието на населението на двете страни,
като подчертават взаимния интерес за
установяване на по-тясно сътрудничество в
областта на съобщенията и информационните технологии на основата на равни условия
и традиционно добрите отношения между
Страните,
се договориха за следното:
Член 1
Страните се стремят да вземат всички
необходими мерк и в рамк и те на свои те
компетенции за непрекъснатото развитие и
усъвършенстване на качеството на съобщителните връзки и информационните технологии
между двете страни, както и за осигуряването
на тяхната надеждност.
Член 2
Страните споделят знания и опит, а също
така предоставят съвети и се подпомагат при
изграждане на експертизата в областта на предоставянето на далекосъобщения при непредвидени обстоятелства и на предотвратяването
на прекъсването на работата на мрежите в
случаи на бедствия или извънредни ситуации.
Член 3
3.1. Страните осъществяват сътрудничеството чрез:
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– обмен на информация и документация,
включително по отношение на нови технологии, проекти, международни търгове и други;
– двустранни консултации;
– посещения на експерти и учредяване на
работни групи;
– обмен на специалисти;
– програми за обучение;
– други подходящи форми на сътрудничество.
3.2. Страните могат да правят предложения
за по-тясно сътрудничество по дейностите,
предвидени в това Споразумение. За тази цел,
когато бъде счетено за необходимо и по взаимно
съгласие, могат да бъдат подписвани договори
между съответните съобщителни организации, които да съдържат освен другото целите,
плановете за действие, сроковете, съответните
отдели и лицата, отговорни за прилагането и
успешното изпълнение на договорите.
Член 4
Страните се споразумяват да си сътрудничат
в подготовката на позиции и/или за предоставянето на взаимна подкрепа, свързана с участие
в дейността на специализираните международни организации в областта на съобщенията и
информационните технологии, когато това е
практически възможно и не противоречи на
националните интереси на някоя от Страните.
Член 5
По отношение на областите на информационните технологии и съобщенията Договарящите страни подкрепят прякото сътрудничество в следните области:
5.1. изготвяне на нормативни актове в областта на съобщенията и информационните
технологии;
5.2. развитие на информационното общество
и информационните технологии;
5.3. електронно правителство; насърчаване на отворената правителствена политика:
прозрачност, отчетност, обществено участие и
използване на напредничави информационни
и комуникационни технологии;
5.4. информационна сигурност на електронното управление;
5.5. стандартизация;
5.6. съвместни изследователски проекти в
областта на съобщенията и информационните
технологии;
5.7. насърчаване на най-новите постижения
на глобалните информационни и комуникационни технологии;
5.8. управление на радиочестотния сектор;
5.9. други въпроси по взаимно съгласие.
Член 6
В областта на изследователската дейност и
развитието на информационните технологии
и телекомуникационното оборудване, както
и в областта на обучението на специалисти
Страните препоръчват и поощряват прякото
сътрудничество между съответните организации в техните държави.
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Член 7
Сътрудничеството в областта на електронното правителство и съобщенията може да
включва следното:
7.1. съвместни или смесени взаимноизгодни
програми и проекти, включително посещения
и обмен на ръководен, експертен или технически персонал;
7.2. организация и участие в конференции,
форуми, симпозиуми, семинари, изложения
и други видове съвместни мероприятия от
взаимен интерес; и
7.3. обмен на техническа информация за
използваните в електронното правителство информационни и комуникационни технологии.
Член 8
8.1. Отношенията в областта на съобщенията и информационните технологии между
Република България и Държавата Израел се
осъществяват в съответствие с разпоредбите
на техните национални законодателства, препоръките и резолюциите на Международния
съюз по далекосъобщения (МСД) и на основата
на това Споразумение.
8.2. Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Страните, произтичащи от
международни споразумения с трети страни
и членство в международни организации; в
частност препоръките и резолюциите на Международния съюз по далекосъобщения (МСД)
и на Световната търговска организация (СТО).
Член 9
9.1. Компетентните органи, отговорни за
изпълнението на това Споразумение, са:
– за Република България: Министерство
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията;
– за Държавата Израел:
		
по въпроси, отнасящи се до електронното правителство: дирекция „Електронно правителство“, Министерство
на финансите;
		
по въпроси, отнасящи се до информационната сигурност в сферата на
елект ронното правителство: отдел
„Информационна сигурност“, дирекция „Електронно правителство“, Министерство на финансите;
		
по всички други въпроси: Министерство на съобщенията.
9.2. Страните своевременно се уведомяват
в случай на промяна, свързана с тези компетентни органи.
Член 10
Всяка от Страните предприема всички
необходими мерки да спазва, в съответствие
със своята нормативна база, поверителността
на обменяната в рамките на това Споразумение информация, както и да не разкрива
на трети страни информацията, получена от
другата Страна, без писменото съгласие на
съответната Страна по Споразумението.
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Член 11
Страните полагат всички усилия за решаването на всички спорове, произтичащи
от тълкуването и прилагането на това Споразумение, посредством преки преговори и
консултации.
Член 12
12.1. За кореспон денци я във връзка с
прилагането на това Споразумение двете
Страни използват английски език. Езикът за
кореспонденция между другите организации и
институции се определя по взаимно съгласие.
12.2. Страните договарят съвместни дейности по силата на това Споразумение в зависимост от наличието на финансови и човешки
ресурси у двете страни. Страните договарят
финансовите условия на тези дейности в писмен
вид преди започване на съответната дейност.
12.3. Страните подписват отделни Споразумения за реализирането на всеки отделен
съвместен проект, договорен в рамките на
това Споразумение, както и за всякакви други
области за сътрудничество.
Член 13
13.1. Всяка от Страните може да предлага
писмени изменения и/или допълнения към
това Споразумение, които се уточняват чрез
преговори.
13.2. Измененията и/или допълненията по
предходната алинея влизат в сила по реда на
чл. 14, ал. 1 от това Споразумение.
Член 14
14.1. Това Споразумение влиза в сила от
датата на получаването на втората от двете
дипломатическ и ноти, с които Ст раните
взаимно се уведомяват за изпълнението на
техните вътрешноправни процедури за влизането му в сила.
14.2. Това Споразумение се сключва за срок
от 5 години от момента на влизането му в
сила и се подновява автоматично за последователни срокове от 5 години, освен ако някоя
от Страните не го денонсира в писмена форма
по дипломатически път най-малко 6 месеца
преди края на всеки срок.
14.3. Прекратяването на това Споразумение не засяга изпълнението на договорените
програми и проекти, чиято реализация е
започнала и не е завършена по време на
прекратяването на Споразумението.
Подписано на 11 септември 2012 г. в Йерусалим, което отговаря на 24 елул 5772 г.,
в два оригинални екземпляра на български,
иврит и английски език, като и двата текста
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкованието на текста за меродавен се счита
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Ивайло Московски,
министър на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията
5920

За правителството на
Държавата Израел:
Моше Кахлон,
министър на
съобщенията
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата
за европейско териториално сътрудничество
Гърция – България 2007 – 2013 г.
(между Република България, представлявана от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, и Република
Гърция, представлявана от Министерството
на икономиката, конкурентоспособността
и търговския флот, като държави-членки,
определили Управляващия орган на Програмите за европейско териториално сътрудничество към Министерство на икономиката,
конкурентос пособността и търговския флот
на Република Гърция, действащ като Управляващ орган, Главна дирекция „Управление
на териториа лното сътрудничество“ към
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството на Република България,
действаща като Национален орган, Специалната служба на Единния разплащателен
орган към Министерство на икономиката,
конкурентоспособността и търговския флот
на Република Гърция, действаща като Сертифициращ орган, и Комитета за финансов
контрол, Главен секретариат по фискална
политика към Министерство на финансите
на Република Гърция, действащ като Одитен орган)
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 27 юли 2011 г. – ДВ, бр. 61
от 2011 г. В сила от 10 август 2012 г.)
В съответствие с регламентите на ЕС,
установяващи разпоредбите, отнасящи се до
Структурните фондове, по-специално Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли
2006 г., Регламент на Европейския парламент
и на Съвета (ЕО) № 1080/2006 от 5 юли 2006 г.
и Регламент на Комисията(ЕО) № 1828/2006
от 8 декември 2006 г. държавите – членки на
ЕС: Република Гърция и Република България,
се споразумяха по Оперативната програма
„Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013“
(наричана оттук нататък ОП), одобрена от
Европейската комисия с Решение С(2008)
1129-28/3/2008.
Преамбюл
1. Във връзка с чл. 59, пар. 3 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и в съответствие с
ОП държавите – членки на ЕС, решиха да
подпишат Меморандум за разбирателство
между Управляващия орган на Програмите
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за европейско териториално сътрудничество
към Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот на
Република Гърция, действащ като Управляващ
орган по Програмата „Гърция – България
2007 – 2013“, Главна дирекция „Управление
на тери ториа лното сът ру дни чест во“ к ъм
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на Република България,
действаща като Национален орган, Специалната служба на Единния разплащателен
орган към Министерство на икономиката,
конкурентоспособността и търговския флот
на Република Гърция, действаща като Сертифициращ орган, и Комитета за финансов
контрол, Главен секретариат по фискалната
политика към Министерство на финансите
на Република Гърция, действащ като Одитен
орган, относно изпълнението на ОП и регулирането по-специално на процедурите за
финансов контрол, финансовите отговорности
и финансовите потоци.
2. Пред ви д спец ифи ч н и я хара к т ер на
„Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013“
в ОП са използвани следните определения:
– бенефициер, по смисъла на чл. 2, пар. 4
от Регламент (ЕО) № 1083/2006, е „Стопански
субект, организация или предприятие, публичен или частен, който отговаря за започването или за започването и изпълнението на
операциите.“
– операция, по смисъла на чл. 2, пар. 3 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006, е „Проект или
група проекти, избрани от Управляващия орган на съответната оперативна програма или
под негова отговорност съгласно критериите,
установени от Комитета за наблюдение и
осъществени от един или повече бенефициери, с оглед осъществяването на целите на
приоритетната ос, към която се отнася.“
– приоритетна ос, по смисъла на чл. 2,
пар. 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, е: 1.
Качество на живот, 2. Достъпност, 3. Конкурентоспособност и човешки ресурси; 4.
Техническа помощ.
– междинно звено, по смисъла на чл. 2,
пар. 6 от Регламент (ЕО) № 1083/2006, може
да бъде всеки публичен или частен орган или
служба, определен с министерско решение от
Министерството на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот.
§ 1. Институционална структура
1. Държавите-членки определят Управляващия орган на Програмите за европейско
сътрудничество към Министерство на икономиката, конкурентоспособността и търгов-
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ския флот1 на Република Гърция да действа като Управляващ орган (наричан оттук
нататък УО) по смисъла на чл. 59, пар. 1,
буква „а“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и
в съответствие с чл. 60 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и чл. 14 и 15 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006.
2. Държавите-членки определят Главна
дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството
на Република България да действа като Национален орган (наричан оттук нататък НО)
в съответствие с чл. 6.2.2 на Оперативната
програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013“.
3. Държавите-членки определят Специалната служба на Единния разплащателен
орган към Министерство на икономиката,
конкурентноспособността и търговския флот
на Република Гърция да действа като Сертифициращ орган (наричан оттук нататък CО)
по смисъла на чл. 59, пар. 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и в съответствие с
чл. 61 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и чл. 14
от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
4. Държавите-членки определят Комитета
за финансов контрол, Главен секретариат по
фискалната политика към Министерство на
финансите на Република Гърция 2 да действа
като Одитен орган (наричан оттук нататък
ОО) по смисъла на чл. 59, пар. 1, буква „в“ от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 и в съответствие
с чл. 58, буква „б“, чл. 59, пар. 4 и чл. 62 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 и чл. 14, пар. 2
от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
5. ОО ще бъде подпомаган от група одитори
в съответствие с чл. 14 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006, включваща по един представител
от всяка държава-членка.
6. Съгласно чл. 71, пар. 2 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 ОО, подпомаган от групата одитори, извършва оценка на системата
за управление и контрол, изготвя доклад за
заключенията си, като изразява становището
си относно тяхното съответствие с членове
от 58 до 62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006,
който доклад се изпраща на Европейската
комисия. Становището се изготвя в съответствие с образеца, посочен в Приложение XIII
към Регламент (ЕО) № 1828/2006.
Съгласно Президентски декрет 185/2009
(Правителствен вестник 213/A) Министерството
на финансите се възстановява, а Министерството
на икономиката и финансите се преименува на
Министерство на икономиката, конкурентоспособността и търговския флот.
2
Съгласно гореспоменатия Президентски
декрет.
1
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7. УО, СО и ОО изпълняват възложените
им задачи в съответствие с горепосочените
регламенти, отнасящи се до Структурните
фон дове, изиск ва н и я та, посочен и в ОП,
описанието на системите за управление и
контрол съгласно чл. 71 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и този Меморандум.
8. Без да се засягат тези разпоредби, УО,
СО и ОО изпълняват своите задачи в пълно
съответствие с институционалните, правните
и финансовите системи на Република Гърция,
както е посочено в чл. 59, пар. 3 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006.
9. За целите на административното изпълнение на програмата УО създава, ръководи
и се подпомага от Съвместен технически
секретариат (наричан оттук нататък СТС)
в съответствие с чл. 14, пар. 1 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 и съгласно разпоредбите на
ОП. Задачите са изброени в ОП, раздел 6.3, и
включват функции по техническо управление
и оперативни функции за изпълнението на
програмата.
10. Съвместният комитет за наблюдение
(наричан оттук нататък СКН) от името на
държавите-членки има за задача да се увери
в ефективността и качеството на изпълнение
на ОП в съответствие с чл. 65 и чл. 66 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006. Всяка държавачленка определя представители за участие в
СКН, както е посочено в ОП, в съответствие
с чл. 14 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 и
чл. 63 и 64 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. УО
изпраща лично до всеки член на СКН всички
запитвания и доклади, освен ако държаватачленка не номинира друг член в рамките на
своята юрисдикция.
11. Създава се Съвместен направляващ
комитет (наричан оттук нататък СНК), имащ
изключителната отговорност да избира операциите, които да бъдат финансирани по
ОП. Съгласно чл. 19, пар. 3 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 Съвместният направляващ
комитет докладва пред Съвместния комитет за наблюдение. СНК се председателства
съвместно от представители, определени от
участващите държави-членки или от техните
заместници, и се състои от няколко членове,
като се спазва принципът на пропорционалността. Съставът му се решава от участващите
държави-членки.
§ 2. Задължения на УО, СО, НО и ОО
1. Както е посочено в чл. 15, пар. 1 от
Регламент (ЕО) № 1080/2006, УО е отговорен
за управлението и изпълнението на ОП в съответствие с принципа на добро финансово
управление съгласно чл. 27 от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002. Отговорностите на УО
са посочени в раздел 6.2.1 на ОП. Съгласно
чл. 21 от Регламент № 1828/2006 Република
Гърция следва да представи описание на систе-
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мата за управление и контрол в съответствие
с чл. 71 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и в
съответствие с образеца, посочен в Приложение XII на Регламент (ЕО) № 1828/2006.
2. УО определя лице за контакт, което да
отговаря за информацията и публичността
и да информира Европейската комисия за
това. Това лице трябва да участва активно
в мрежите на Общността, които могат да
бъдат създадени в съответствие с чл. 10 от
Регламент (ЕО) № 1828/2006. В подкрепа на
УО компетентните национални и регионални
органи на всяка от държавите-членки предприемат всички необходими административни
стъпки, за да гарантират ефективното прилагане на всички разпоредби, основаващи се
на Регламент (ЕО) 1828/2006, Раздел 1, и да
сътрудничат с Европейската комисия.
3. С цел изпълнение на чл. 60, пар. „б“ от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 УО ще разчита на
системите за контрол в съответствие с чл. 16
от Регламент (ЕО) № 1080/2006, създадени в
тези държави-членки, на територията на които
се намира бенефициерът. Съответните държави-членки гарантират, че всички съпътстващи
документи, необходими за осигуряването на
надеждна одитна пътека, отнасяща се до направените разходи и извършените плащания,
се регистрират, съхраняват в електронна форма и са достъпни, че са създадени системи
за контрол, че се извършват верификации
в съответствие с чл. 16 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006, а също се осъществяват одити
на ОП в съответствие с чл. 62 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 съгласно изискванията на
чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и чл. 19
от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
4. Съгласно чл. 60, буква „ж“ от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 УО гарантира, че CО получава цялата необходима информация относно
процедурите и верификациите, извършени във
връзка с разходите за целите на сертифицирането, така че винаги да може да бъде взета
предвид надеждността на системите за контрол
и одитната пътека преди представянето на
декларация за разходите пред Европейската
комисия.
5. Съгласно Съвместната оперативна прог рама М и н ис т ерс т во т о на рег иона л но т о
развитие и благоустройството на Република
България е институцията, която подпомага
дейността на УО по изпълнение на Програмата от българска страна. Сред функциите и
задачите на българския Национален орган е
и тази да подпомага процеса на изпълнение,
когато е необходимо, и да посочи свои представители в Съвместния комитет за наблюдение и Съвместния направляващ комитет по
Програмата. По-конкретно отговорностите
на НО са:
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а. Да подкрепя УО при изпълнението на
Програмата;
б. Да осигури прехвърлянето на националното съфинансиране от държавния бюджет
по сметка, посочена от Сертифициращия
орган към Министерството на икономиката,
конкурентоспособността и търговския флот
на Република Гърция;
в. Да осигурява наличието на средства за
национално съфинансиране за бюджета по
приоритетна ос „Техническа помощ“, за които
не се отнася задължението, произтичащо от
предходната точка (б);
г. Да осигурява достъп до информация на
УО, СО и ОО, за да могат те да изпълняват
съответните си задачи;
д. Да осигурява съответствие на разходите с
българските национални правила и правилата
на Общността и с процедурите на Програмата
чрез адекватна система за контрол;
е. Да осигурява съответствие с българското
национално законодателство по отношение на
възлагането на обществени поръчки;
ж. Да приеме правила за допустимост на
разходите в съответствие със списъка на допустимите разходи, одобрен от Съвместния
комитет за наблюдение;
з. Да определи контрольори, отговорни за
осъществяване на първо ниво на контрол на
партньорите, разположени на територията на
Република България;
и. Да номинира представители на Република България в Съвместния комитет за
наблюдение;
к. Да осигури адекватна одитна пътека
за системата, отнасяща се до изпълнението
на Програмата на територията на Република
България;
л. Да предотвратява, разкрива и отстранява нередностите, извършени в Република
България;
м. Да информира УО в рамките на срок от
15 работни дни за всяка нередност, открита на
територията на Република България, свързана
с Програмата;
н. Да има достъп до Информационната
система за управление и наблюдение (достъп
само за четене), като се вземат под внимание
техническите ограничения на комуникациите;
о. Да си сътрудничи с Информационното
звено, разположено в гр. Смолян, в рамките
на дейностите по публичност и повишаване
на информираността или по други релевантни дейности, отнасящи се до бенефициерите,
намиращи се в България.
6. Дейността на СО се извършва в съответствие с чл. 61 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
Отговорностите на СО са посочени в раздел
6.2.3 на ОП.
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7. За цел и т е на сер т ифи ц и ра нет о СО
трябва да гарантира, че е получил адекватна
информация от УО относно процедурите и
верификациите, извършвани във връзка с
разходите, и че взема предвид резултатите
от всички одити, извършени от или под отговорността на ОО.
8. Фу н к ц и и т е на ОО се извърш ват в
съответствие с чл. 62 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и членове от 16 до 18 от Регламент (ЕО) № 1828/2006. Отговорностите на
ОО са посочени в раздел 6.2.4 на ОП.
§ 3. Отпускане на национални финансови
средства и финансови средства на ЕФРР
1. Държавите-членки определят СО да администрира както националните вноски, така
и финансирането от ЕФРР от свое име и за
сметка на държавите-членки. Съгласно чл. 17
от Регламент (ЕО) № 1080/2006 плащанията
от ЕФРР ще се правят по единната сметка
на програмата в евро валута (€). СО носи
цялостна отговорност за посочените по-горе
финансови средства, постъпили по цитираната
сметка. Всички приходи от лихви, получени
върху националното съфинансиране, трябва
да бъдат изразходвани за проектите в съответствие с решенията на СКН и при същите
условия, които се прилагат към финансирането
от ЕФРР, в съответствие с чл. 83 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006.
2. Процедура за финансиране на гръцките и
българските бенефициери
Национално съфинансиране
След одобрението на проектите, които ще
бъдат финансирани по Програмата, и окончателното потвърждаване на техните бюджети
отговорният български Национален орган ще
преведе съответната сума за националното
съфинансиране на българските партньори по
специална банкова сметка, титуляр на която
е и се управлява от Сертифициращия орган в
Банката на Гърция. Тази сума ще се депозира
на две вноски – 80 % за авансови плащания и
20 % за финалните плащания, по съответното
искане на Управляващия орган.
След подписването на договора за финансиране на проектите и със съгласието на
Управляващия орган Сертифициращият орган
ще преведе по банков път, чрез Водещия бенефициер на всички български бенефициери,
авансово плащане, съответстващо на 80 % от
националното им съфинансиране. Плащането
ще се извърши по банковата сметка на бенефициера, открита за целите на изпълнението
на проекта. УО ще информира НО за сумата,
изплатена от CО от първата вноска.
Втората вноска в размер 20 % национално съфинансиране ще бъде изплатена от СО
по време на изпълнението на проектите и в
зависимост от постигнатия напредък. УО ще
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информира НО за изплатената от СО сума от
втората вноска. Остатъкът от вноската, който не е изплатен на бенефициерите, ще бъде
преведен по банков път обратно на НО от СО.
Същата процедура се повтаря с всяко ново
приемане/интегриране на проекти в рамките
на Програмата.
ЕФРР
Общо правило
Както е предвидено в Програмата, финансовите средства от Общността се превеждат
по банков път на Водещите партньори след
подаване на искане за плащане и извършване
на съответното плащане от Европейския съюз.
Водещият бенефициер (гръцки или български)
превежда по банков път на бенефициерите по
проектите съответните суми от ЕФРР.
Финансиране на гръцките партньори
При гръцки партньори Водещият бенефициер депозира техните ЕФРР суми по банковите
сметки, които те са открили.
Гръцките бенефициери обаче имат право
също така да получат (авансово) финансиране, равно на общия им бюджет, от (гръцката) Програма за публични инвестиции.
В такъв случай гръцките бенефициери са
задължени да върнат съответната сума от
ЕФРР по сметката за постъпления на (гръцката) Програма за публични инвестиции и
да задържат само сумата, съответстваща на
националния принос.
Финансиране на българските партньори
За успешното изпълнение на Програмата
и по-специално във връзка с изпълнението
на проектите на българските бенефициери се
предоставя възможност да използват авансово
плащане при подаване на искане до Водещия
партньор, който го препраща до Сертифициращия орган. При авансово плащане на суми
от ЕФРР ще се изисква издаване на банкова
гаранция за съответната сума, издадена в
полза на Сертифициращия орган, като авансовото плащане не може да надвишава 7,5 %
от одобрения бюджет на бенефициера.
Окончателното възстановяване на суми
ще се извършва след издаване на сертификат
за разходи.
3. В случай че – в края на периода за
изпълнение на програмата – се установи, че
държавите-членки са превели повече финансови средства, отколкото са били действително
изразходвани, СО ще възстанови тези средства.
§ 4. Договори за финансиране и плащания
към бенефициерите
1. Решението за използване на наличните
финансови средства от ЕС и свързаните с тях
национални финансови средства се взема от
СНК. Въз основа на решението на СНК по по-
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дадените за одобрение проектни предложения
и техния финансов план УО сключва договор
за финансиране от свое име с водещите бенефициери за изпълнението на проектите. За да
се осигури добро и ефикасно изпълнение на
проектите, договорът за финансиране може
да бъде сключен едва когато УО получи потвърждение, че в съответните държави-членки
са създадени адекватни системи за контрол
в съответствие с чл. 16 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006, както е посочено в § 1 (3) и § 5
(2), и след като е потвърдена крайната финансова отговорност в съответствие с чл. 17 от
Регламент (ЕО) № 1080/2006 за бенефициера
от съответната държава-членка.
2. Ако УО установи, че тези изисквания не
са изпълнени, той следва незабавно да информира СНК и да се опита да намери решение.
3. Всяка финансова помощ ще се предоставя
на бенефициера изключително за дейностите
по изпълнение на проекта, описани в проектното предложение, одобрено от СНК, което е
неразделна част от договора за финансиране.
4. Договорът за финансиране се сключва
в евро (€).
5. Плащания могат да се правят от СО само
ако бенефициерът представи доказателство
за напредъка по изпълнение на дейностите
по проекта. Бенефициерите ще представят
периодични доклади за напредъка и фактури, верифицирани съгласно изискванията,
посочени в § 5. Докладите за напредъка се
състоят от доклад за дейностите и финансов
о т чет, вк лючи т елно таблица, посочваща
отчетния период и съответните разходи по
всеки бюджетен ред. Таблиците за верифицираните разходи трябва да бъдат подписани от
контрольор, който е независим по отношение
на дейностите по операциите, определен е от
държавата-членка, в която се намира бенефициерът, в съответствие с чл. 16 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 и който контрольор сертифицира допустимостта на разходите.
6. В съответствие с чл. 80 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 СО гарантира, че бенефициерите
ще получат цялата сума от финансирането
възможно най-бързо и в пълен размер. Не
могат да се прилагат други намаления (на
суми), удръжки или да се налагат такси, които биха намалили сумата, предназначена за
бенефициерите.
7. В съответствие с чл. 79 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 окончателната балансова
сума от финансирането (5% от сумата, отпусната съгласно договора за финансиране) се
изплаща на бенефициера едва тогава, когато
програмата приключи, както е описано в
чл. 89 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
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8. Финансовите средства ще се изплащат
в евро (€) по банковата сметка, посочена от
бенефициера във формуляра за кандидатстване. Рискът от промяна на валутните курсове
се поема от бенефициера.
§ 5. Система за контрол
(Първо ниво на контрол)
1. По отношение съответствието на операциите и разходите с националните и общностните правила УО трябва да се увери – съгласно
чл. 15 от Регламент (ЕО) № 1080/2006, че
разходите на всеки бенефициер са верифицирани от определен (за целта) контрольор
от държавата-членка, в която е разположен
бенефициерът. Всяка от държавите-членки
трябва да създаде система за контрол в съответствие с чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006
и Раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1828/2006,
за да се гарантира, че УО е в състояние да
постигне добро изпълнение на програмата.
Всяка от съответните държави-членки трябва
да осигури адекватна информация на УО относно структурите и процедурите на нейната
система за контрол.
2. УО трябва да се увери, че системите за
контрол гарантират, че всички съпътстващи
документи, изискващи се за осигуряване на
адекватна одитна пътека по отношение на възникналите разходи и извършените плащания,
се регистрират, съхраняват в електронна форма
и са достъпни в съответствие с изискванията
на чл. 90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и
чл. 19 от Регламент (ЕО) № 1828/2006; че са
създадени системи за контрол; че се провеждат верификации в съответствие с чл. 16 от
Регламент (ЕО) № 1080/2006 и одити по ОП
в съответствие с чл. 62 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006. УО следва също да се увери, че
се поддържа база данни за идентичността и
местонахождението на органите, съхраняващи тези документи. В стандартния случай
в съответствие с договора за финансиране
бенефициерът е отговорен за надлежното
съхранение и наличността на документите.
Съгласно чл. 60, буква „е“ от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 УО трябва да гарантира, че се
поддържа надеждна одитна пътека на всички
нива за целия период на програмата, която
да отговаря на критериите, посочени в чл. 15
от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
3. Тези системи за конт рол т рябва да
осигурят „сертификация на разходите“, потвърждавайки законността и редовността на
разходите, декларирани от бенефициера. Потвърждението се предоставя от компетентен
контрольор, независим от изпълнението на
проекта, който е бил определен в съответствие с чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1083/2006
от всяка от съответните държави-членки. В
този смисъл горепосочените държави-членки
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поемат крайната финансова отговорност за
финансовите средства, предоставени на бенефициерите, намиращи се на съответната
национална територия (виж § 4 (1) по-горе).
4. В случай че УО има съмнения относно
доброто функциониране на съответната система за контрол или ако има доказателство
от проведените системни одити, трябва да се
обърне към съответната държава-членка и да
се опита да намери решение.
5. УО гарантира, че всичк и нерешени
въпроси ще бъдат напълно проследявани,
преди да бъде прието каквото и да е искане
за плащане. Няма да се приемат искания за
плащане и няма да бъдат извършвани плащания към бенефициер до предоставянето на
пълна и задоволителна информация относно
системата за контрол.
6. УО и СО в сътрудничество с държавитечленки гарантират, че се поддържа адекватна
и надеждна счетоводна система за операциите.
§ 6. Нередности и финансова отговорност
1. Във връзка с чл. 70, пар. 1, точка „б“ от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 всяка държавачленка, в която е разположен бенефициерът,
носи отговорност за предотвратяването, разкриването и отстраняването на нередности,
както и за възстановяването на неправомерно
изплатени суми заедно с всички начислени
лихви – за сметка на бенефициерите. В случай че суми, изплатени неправомерно на
бенефициер, не могат да бъдат възстановени,
всяка държава-членка, в която е разположен
бенефициерът, е отговорна за възстановяване
на сумите, когато се установи, че загубата е
настъпила в резултат на грешка или небрежност в националната система за контрол,
създадена съгласно чл. 16 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 и § 5 по-горе.
2. Съгласно чл. 28, пар. 4 от Регламент (ЕО)
№ 1828/2006 всяка държава-членка, в която
е разположен бенефициер, носи отговорност
за докладването на нередности, установени в
съответствие с чл. 28, 29, 31 и 36 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006, към Европейската комисия
и в същото време на УО, СО и ОО, както и
за докладване на инициираните процедури по
отношение на всички нередности, за които
е съобщено преди това, а също за важните
промени, произтичащи от тях в съответствие с
чл. 30 и чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
3. В случай че бъдат открити нередности,
съответните системи за контрол, създадени във
всяка държава-членка, в която е разположен
бенефициер в съответствие с чл. 16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 и § 5 по-горе, трябва
да гарантират, че преди да се сертифицират
разходи, всички необходими корекции са
изпълнени задоволително. Съответната държава-членка трябва да докладва установените
нередности, както е посочено в § 6 (2) по-горе.
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Ако на УО/СТС, СО или на някоя от държавите-членки станат известни нередности, те
трябва незабавно да информират отговорната
държава-членка и УО.
4. Ако за УО възникнат разходи за правна
консултация или правни такси в рамките на
процедура по възстановяване на средства,
тези разходи ще бъдат възстановени на УО
от държавата-членка, в която е разположен
съответни ят бенефициер, при условие че
държавата-членка е била информирана и е
участвала в процедурата по възстановяване.
5. Ако чрез процедурите за контрол, създадени в държавите-членки, в които е разположен бенефициер, се установят факти, които
изискват или преизчисление на междинни
плащания, вече отпуснати от ЕФРР, или възстановяване на вече напълно осчетоводени и
усвоени плащания от ЕФРР, задълженията,
както е посочено в § 6 (1) и (2), трябва да
бъдат изпълнени незабавно.
6. В случай че УО или СО открият нередности, например в хода на ежедневното
управление на проект, или в случай, че УО
бъде уведомен за такива нередности, както
и в случай на неспазване на договор или
нарушаване на разпоредбите, върху които
той се основава, СО в тясно сътрудничество
с УО, като се консултира със съответната
държава-членка и СКН, ще изиска пълно или
частично връщане на финансовата помощ,
ако средствата вече са изплатени, в съответствие с чл. 17, пар. 2 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006. Сумата за възстановяване може
да бъде приспадната от следващото плащане
на бенефициера или където е приложимо,
оставащите плащания могат да бъдат преустановени. Изчислената за възстановяване
сума може също да се приспадне от размера
на задържаната сума, която се изплаща до
размера на окончателното салдо (5 % от
предоставената сума по договора за финансиране). Суми, получени от възстановяване
на плащания на финансова помощ, ще бъдат
внасяни по сметката на програмата.
7. В случай че СО в тясно сътрудничество с
УО не е в състояние да си възстанови неоснователно извършено финансиране от бенефициера
чрез гореспоменатите средства, държаватачленка, в която е съответният бенефициер,
носи финансовата отговорност за нередности,
извършени от бенефициера, намиращ се на
нейната територия, в съответствие с чл. 17
(3) от Регламент (ЕО) № 1080/2006 и трябва
да изплати съответната сума на УО съгласно
чл. 17 (3) от Регламент (ЕО) № 1080/2006. Ако
е необходимо, УО след консултация със СКН
трябва да упражни правото си да прекрати
договора за финансиране.
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8. При поискване УО предоставя на държавата-членка, в която е разположен бенефициерът,
цялата информация, която тя изисква, за да
поеме тя своите отговорности и задължения
по отношение на програмата. Това включва
договори за финансиране, финансови доклади
и доклади за напредъка и свързаните с тях
оценки, отнасящи се до бенефициера, разположен на нейна територия.
9. След възстановяването на средствата СО
изплаща обратно възстановените неправилно
изплатени суми в съответствие с разпоредбите
на регламентите, като приспада съответните
суми от следващата си декларация за разходи
и от искането си за плащане до Европейската
комисия или ако това е недостатъчно, като
директно възстановява средства на Общността.
10. При спазване на правилата, посочени
по-горе, в случай че УО и/или CО е отговорен за дадена нередност, отговорността пред
Европейската комисия, както и пред СКН, се
носи от държавата-членка, в която е разположен УО и/или СО. В случай на системни
нередности държавите-членк и, в които е
разположен даден бенефициер, съвместно ще
понесат финансовите последици, при което
всяка държава-членка ще е отговорна (пропорционално на вноската на ЕФРР, отпусната
на конкретните нередовни партньори).
11. В случай че прекъсване на плащания
в съответствие с чл. 91 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006, прекратяване на плащания в съответствие с чл. 92 от Регламент (ЕО) № 1083/2006
или автоматично отпадане на ангажиментите
в съответствие с чл. 93 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 доведе до загуба на финансови
средства, се прилагат същите правила за отговорност, както посочените по-горе.
§ 7. Одити
(Второ ниво на контрол)
1. ОО, подпомаган от г ру па оди тори,
посочена в чл. 14, пар. 2 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006, гарантира, че одитите се извършват в съответствие с чл. 62, буква „а“
(системен одит) и буква „б“ (одит на операции)
от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и чл. от 16 до
18 от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
2. Одитният орган подготвя Одитна стратегия за всяка година и я изпраща на членовете
на Групата на одиторите за преглед. След
това ОО финализира посочения документ,
одобрява го и го представя на Комисията чрез
SFC (Системата за управление на средства в
Европейската общност).
3. В съответствие с чл. 62, пар. 1, буква „г“
от Регламент (ЕО) № 1083/2006 ОО представя
годишни контролни доклади пред Комисията и
всяка година издава становище относно това,
дали системите са функционирали ефективно,
така че да се осигури разумна гаранция, че
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декларациите за разходите, представяни пред
Комисията, са правилни и като следствие – разумна гаранция, че съответните трансакции
са законосъобразни и редовни, като използва
моделите, посочени в приложения VI и VII към
Регламент (ЕО) № 1828/2006. Що се отнася до
подготовката на Годишния контролен доклад
и Годишното становище, ОО:
а. събира данните, отнасящи се до докладите за одит на системата и на операциите,
за съответната година;
б. събира всички данни от мерките за
проследяване на резултатите от одитите,
извършени от ОО и Изпълнителна агенция
ОСЕС на техните съответни територии;
в. преценява изпълнението на стратегията;
г. оценява и съблюдава резултата за системата.
Както Годишният доклад, така и Годишното
становище (преведените версии) се изпращат
чрез СТС на Групата на одиторите за преглед.
След това ОО финализира горепосочените
документи, одобрява ги и ги представя на
Комисията чрез SFC. Накрая СТС информира
за тях (преведените версии) съответния член
на Групата на одиторите. СТС е отговорен за
превода на тези документи.
4. Ако някой от отделните контролни доклади и/или отделните становища не позволява
предоставянето на неквалифицирано становище към годишното становище, посочено в
чл. 62, пар. 1, буква „г“, или в заключителната
декларация, посочена в чл. 62, пар. 1, буква
„д“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006, ОО дава
обяснение за причините и оценява мащаба на
проблема и неговото финансово въздействие
в съответствие с чл. 18, пар. 4 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006.
5. Всеки отделен одит (системен одит или
одит на операциите) установява дали някои
забелязани проблеми имат системен характер.
Ако е така, в съответния доклад се посочват
предложения за финансови корекции или
изменения на системата за управление и
контрол като цяло.
6. В с ъ о т в е т с т вие с Регл а мен т (ЕО)
№ 1083/2006, чл. 62, пар. 1, буква „д“ и чл. 18,
пар. 3 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 ОО представя заключителна декларация, придружена
от окончателен контролен доклад в съответствие с образеца, посочен в Приложение VII
към Регламент (ЕО) № 1828/2006. Приложимо
е същото разпределение на отговорности между ОО и участниците в Групата на одиторите,
така както е посочено в параграф 6 по-горе.

плащане за текущата и следващата финансова
година, както е посочено в чл. 76, пар. 3 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006.
2. Съгласно чл. 61, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 СО подготвя сертифицирани
декларации за разходи в съответствие с изискванията, посочени в чл. 78 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и основаващи се на сертификатите за разходи, получени от контрольорите,
определени за всяка държава-членка, в която е
разположен даден бенефициер, както е описано
в § 5 по-горе, и предава исканията за плащане
на Европейската комисия. Сертифицираните декларации за междинни и окончателни
разходи и исканията за плащане се изготвят
във формата, предписана в Приложение X от
Регламент (ЕО) № 1828/2006.
3. Съгласно чл. 20, пар. 2 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006 СО изпраща декларация
до Европейската комисия, посочваща сумите,
изтеглени и/или възстановени по всяка приоритетна ос във формата, описана в Приложение
XI от Регламент (ЕО) № 1828/2006.

§ 8. Искания за плащане към ЕС
1. Не по-късно от 30 април всяка година
СО изпраща до Европейската комисия предварителна прогноза за вероятните искания за

§ 11. Правила за допустимост
Държавите-членки се споразумяват за общи
правила за допустимост. Те се одобряват с
решение на СКН.

§ 9. Задължения за докладване
1. УО представя на Европейската комисия годишен доклад и окончателен доклад
за изпълнението в съответствие с изискванията, посочени в чл. 67 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006. Преди да направи това, УО
изпраща докладите на СКН за разглеждане
и одобрение, както е посочено в чл. 65, буква
„г“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
2. В съответствие с чл. 68 от Регламент
на Съвета (ЕО) № 1083/2006 Европейската
комисия и УО ежегодно правят преглед на
изпълнението на програмата, като вземат
предвид резултатите, постигнати през пред
ходната година. Членовете на СКН могат да
участват в тези срещи за преглед. В случай
че Европейската комисия отправи коментари
към УО, СКН трябва да бъде информиран за
това и трябва да бъдат взети решения как да се
отговори на тези коментари. Комисията трябва
да бъде информирана за всяко действие, предприето от УО, в отговор на нейни забележки.
3. УО информира СКН относно годишния
контролен доклад, както е посочено в чл. 65
на Регламент (ЕО) № 1083/2006.
§ 10. Организация по приключване
на програмата
ОО, подпомаган от Групата одитори, изготвя подходящи механизми и процедури
за съвместно подписване на декларация за
приключване в съответствие с чл. 62, буква
„д“ от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
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§ 12. Заключителни разпоредби
1. Към този Меморандум са приложими
законите на Република Гърция. В случай на
различия, които не се уреждат от Меморандума, страните се договарят, на добра воля,
да намерят взаимноприемливо решение. Ако
страните не успеят да направят това, всички спорове, възникнали във връзка с този
Меморандум, се решават от съда, който има
компетентна юрисдикция в Република Гърция.
2. Държавите-членки трябва да направят
всичко възможно, за да подкрепят УО, СО,
ОО и СТС в усилията им за най-доброто
изпълнение на „Програмата за европейско
териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013“ и да изпълняват задачите
съгласно този Меморандум. Това включва
подкрепа за УО и другите бенефициери за
най-доброто изпълнение на Комуникационната
стратегия и в съответствие с чл. 24 от Регламент (ЕО) № 1828/2006, предоставяне на УО,
СО и ОО на достъп до цялата информация,
която те изискват, за да изпълняват своите
отговорности, както и да нареждат трансфера
на националните си вноски без забавяне.
3. Ако някоя от разпоредбите на този Меморандум е или стане, изцяло или частично,
недействителна, всички останали разпоредби
остават в сила. Страните по Меморандума
ще предприемат всички необходими стъпки
и действия, за да заменят недействителната
разпоредба с действителна такава, която да се
доближава възможно най-точно до смисъла
на недействителната разпоредба.
4. Измененията на този Меморандум изиск
ват писмено одобрение.
5. Писмената комуникация между УО, СО,
ОО, СТС и държавите-членки се осъществява
на английски език.
6. Този Меморандум за изпълнението на
„Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013“
се подписва от представители на държавите-членки: Република Гърция, представлявана от Министерството на икономиката,
конкурентоспособността и търговския флот,
и Република България, представлявана от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. Меморандумът за разбирателство за изпълнението на „Програмата
за европейско териториално сътрудничество
„Гърци я – Българи я 20 07 – 2013“ влиза в
сила от датата на получаване на съобщения,
в които страните по дипломатически път се
уведомяват взаимно, че са изпълнени всички
необходими национални правни процедури за
влизането му в сила. Той ще бъде подписан
поотделно от всяка държава-членка в два
оригинални екземпляра.
5885
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът на чл. 40 става ал. 1.
2. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Длъжността „Директор на РЗОК“ се
заема въз основа на конкурс, проведен по
реда на Кодекса на труда за срок от 4 години.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Изменението и допълнението на Правилника за устройството и дейност та на
Националната здравноосигурителна каса са
приети на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване от Надзорния
съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-97 от
29.07.2013 г.
Председател на Надзорния съвет:
Людмила Петкова
6035

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 15 от
2002 г. за изискванията към използване на
ароматизанти в храните (обн., ДВ, бр. 70 от
2002 г.; изм., бр. 62 от 2006 г. и бр. 39 от 2010 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определя списък
на ароматизантите и изходните материали
за тяхното производство, посочени в приложението на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 г.
за приемане на предвидения в Регламент
(ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент
и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към
Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския
парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на
Решение 1999/217/ЕО на Комисията (ОВ, L 267,
2.10.2012 г.), наричан по-нататък „Регламент
за изпълнение (ЕС) № 872/2012“.“
§ 2. Членове 2 и 3 се отменят.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. По смисъла на тази наредба не са
ароматизанти веществата и храните, посочени в чл. 2, параграф 2 на Регламент (ЕО)
№ 1334/2008 на Европейския парламент и на
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Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки
с ароматични свойства за влагане във или
върху храни и за изменение на Регламент
(ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО)
№ 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива
2000/13/ЕО (ОВ, L 354, 31.12.2008 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕО) № 1334/2008“.“
§ 4. Членове 7 – 9 се отменят.
§ 5. Членове 10 – 14 се изменят така:
„Чл. 10. Ароматизантите и изходните вещества, които могат да се влагат във или върху
храни, включително изискванията за чистота
на ароматизантите, са посочени в таблица 1
към част А, раздел 2 от приложението към
Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012.
Чл. 11. Ароматизантите, които не са предназначени за продажба на крайния потребител,
трябва да са етикетирани съгласно изискванията, определени в чл. 14, 15 и 16 на Регламент
(ЕО) № 1334/2008.
Чл. 12. Ароматизантите, които са предназначени за продажба на крайния потребител,
трябва да са етикетирани съгласно изискванията, определени в чл. 17 на Регламент (ЕО)
№ 1334/2008.
Чл. 13. При етикетирането на ароматизанти, предназначени за продажба на територията
на Република България, информацията по
чл. 15 – 17 на Регламент (ЕО) № 1334/2008,
се представя на български език. Допуска се
данните на етикета освен на български език
да бъдат обявени и на други езици.
Чл. 14. Забранява се пускането на пазара
на ароматизант или каквато и да е храна,
съдържаща такъв ароматизант и/или хранителни съставки с ароматични свойства, ако
употребата им не отговаря на изискванията
на тази наредба.“
§ 6. Наименованието на раздел III „Доп ъ л н и т ел н и изиск ва н и я к ъм п у ш и л н и т е
ароматизанти“ се изменя така:
„Раздел III
Изисквания към пушилните ароматизанти“.
§ 7. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Изиск вани ята към пу шилните
ароматизанти, както и условията за производство на първични продукти са определени в
Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г.
относно пушилни ароматизанти, използвани
или предназначени за влагане във или върху
храни (ОВ, L 309, 26.11.2003 г.), наричан понататък „Регламент (ЕО) № 2065/2003“.“
§ 8. Членове 16 и 17 се отменят.
§ 9. Допълнителната разпоредба се изменя така:
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„Допълнителни разпоредби
§ 1. За целите на тази наредба се прилагат
дефинициите, определени в Регламент (ЕО)
№ 2065/2003, Регламент (ЕО) № 1334/2008,
Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 и
Регламент (ЕС) № 873/2012 на Комисията от
1 октомври 2012 г. относно преходните мерки,
засягащи списъка на Съюза на ароматизантите
и изходните материали, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на
Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L
267, 2.10.2012 г.).
§ 2. С тази наредба се създават условия за
прилагане на:
1. Регламент (ЕО) № 2065/2003;
2. Регламент (ЕО) № 1334/2008;
3. Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012;
4. Регламент (ЕС) № 873/2012.“
§ 10. Приложения № 1 – 4 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. Храни, съдържащи ароматизанти,
които са пуснати на пазара законово или етикетирани преди 22 октомври 2014 г. и които
не съответстват на част А от приложението
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012,
могат да се продават до изтичане на минималния им срок на трайност или годност за
консумация.
§ 12. Храни, съдържащи ароматизанти и
изходни материали, посочени в чл. 9, букви
„б“ – „е“ от Регламент (ЕО) № 1334/2008, които
са пуснати на пазара законово или етикетирани
преди 22 април 2018 г. и които не съответстват
на приложението, части Б – Е на Регламент
за изпълнение (ЕС) № 872/2012, могат да се
продават до изтичане на минималния им
срок на трайност или годност за консумация.
§ 13. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Таня Андреева
5950

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 81
от 22 юли 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Дисководещ“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изиск ване (ДОИ)
за придобиването на квалификация по професията 213150 „Дисководещ“ от област на
образование „Изкуства“ и професионално
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направление 213 „Аудио-визуални изкуства и
техники; производство на медийни продукти“
съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование
и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 213150 „Дисководещ“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалността 2131501 „Водещ на музикалноартистични събития“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалността
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 213150 „Дисководещ“.
(2) Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията „Дисководещ“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията,
както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
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Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията
„Дисководещ“
Професионално направление:
213

Аудио-визуални изкуства и техники,
производство на медийни продукти

Наименование на професията:
213150

Дисководещ

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

2131501 Водещ на музикално- Трета
артистични събития
1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Дисководещ“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6,
ал. 1 ЗПОО, утвърден със Заповед № РД-09-413
от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г. и Заповед
№ РД-09-59 от 21.01.2013 г., актуализирана със
Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г., входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години,
завършено основно образование или завършен
клас от средното образование при срок на обучение до 4 години (за училищата по изкуствата)
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Дисководещ“ с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация не се изисква обучаваните да
притежават по-ниска степен на професионална
квалификация по професии от професионално
направление 213 „Аудио-визуални изкуства и
техники, производство на медийни продукти“ или
професионален опит по други сродни професии.
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За лица, притежаващи професионален опит
по тази професия, е необходимо организиране на
професионално обучение, включващо усвояване
на компетенциите, които кандидатът не притежава съгласно Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация
по професията „Дисководещ“ – трета степен на
професионална квалификация. Съдържанието на
това професионално обучение се определя след
сравнение на компетенциите и на резултатите от
ученето, които обучаваният е придобил, с тези,
описани в ДОИ за придобиване на квалификация
по професията.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
В своята практика дисководещият използва
фрагменти от готови музикални произведения,
музикални ефекти и шумове. Дисководещият съставя и изпълнява творческо-музикална програма,
подготвена за конкретното музикално-артистично събитие. Предварително я обсъжда с работния
екип и дава професионалното си становище за
звуковото оформление на програмата.
Дисководещият определя необходимите технически ресурси – звуковъзпроизвеждащи устройства, микрофони, светлинни ефекти и други
аксесоари, както и необходимите средства за
използването им. Провежда звуковите проби и
извършва необходимите настройки на поверената
му техника според вида на музикалната програма.
Осъществява цялостната подготовка на музиката и на ефектите за музикално-артистичното
събитие и съгласува с работния екип тяхното
използване по сценарий.
В зависимост от характера на събитието, в
което ще участва, дисководещият предварително подготвя музиката за озвучаване в звукова
кабина, в която има звукосмесителен пулт, или
в звукозаписно студио със записващи и възпроизвеждащи звукови устройства.
След подготовката на музикалния материал
дисководещият извършва пълен опис по времетраене на използваната музика и списък на
композиторите на музикалните откъси, носители
на авторски права.
По време на музикално-артистичното събитие съгласува с останалите членове от екипа
всички параметри за качествено провеждане на
мероприятието. Наблюдава и регулира всички
работни нива на звукозаписите или използваните
ефекти. Поставя изисквания към актьорите (изпълнителите) за силата и качеството на говора
според конкретния музикален проект. Съпоставя
различни сюжети на озвучавания на музикални
мероприятия. Работи с компютърна програма
(софтуер) и специализиран звуков хардуер. Използва технологията на смесване, за да ремиксира дадено музикално произведение в процеса
на създаване на цялостна музикална програма.
Избира възпроизвеждащата техника, като се
съобразява с мястото или терена на събитието.
Осъществява настройките на всички звукови
ефекти и отговаря за тяхното правилно прилагане
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по време на музикално-артистичното събитие.
Спазва техническите изисквания за работа със
звуковъзпроизвеждащата апаратура. Работи с
видовете устройства или смесителни пултове,
прилагайки различни способи за звуково смесване.
Следи за спазването на времевия график, както
и за изпълнението на програмата. При констатиране на отклонения от първоначалния сценарий
предприема действия за коригирането му.
Дисководещият трябва да бъде организиран,
мотивиран, да има чувство за отговорност, да
умее да убеждава и да комуникира ефективно,
да работи в екип и при продължително натоварване. Необходимо е да има технически усет
и сръчност при боравене с апаратурата.
Работното му време е в зависимост от спецификата на работа – може да бъде с нормална
продължителност в съответствие с Кодекса на
труда, но и удължено, до късно вечер. Предвид
характера на дейността често се налага да работи
в празничните и почивните дни.
В своята професионална дейност дисководещият работи със звукова техника – грамофони,
CD плейъри, мишпултове, микрофони, компютърна хардуерна техника, специализиран софтуер
за обработка на звука, процесори за настройка
на звука и др.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Дисководещ“, могат да се обучават за придобиване на
професионална квалификация по друга професия
от областта на „Аудио-визуалните изкуства и
техники, производство на медийни продукти“.
Обу чението им по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички професионални направления, както и част
от отрасловата задължителна професионална
под г о т овк а и спец ифи ч ната за п рофеси я та
професионална подготовка се зачита. Обучаващата институция организира обучение, чието съдържание се определя след сравняване
на компетенциите и резултатите от ученето,
регламентирани в държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация
по съответните професии.
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Дисководещ“, имат
възможности за повишаване на квалификацията
си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови организации и др.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната квалификация на
професиите и длъжностите (НКПД) 2011, утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика, изм.
и доп. със Заповед № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
№ РД-01-426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от
30.06.2011 г., № РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД01-952 от 29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
и № РД-01-1002 от 19.12.2012 г.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Дисководещ“
може да заема следните длъжности от НКПД
2011: 2656-3004 Дисководещ и 3521-3039 Специалист звукови ефекти, както и други подобни,
допълнени при актуализиране на НКПД.
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Лицата с професионална квалификация „Дисководещ“ могат да работят на свободна практика
или с постоянна заетост в заведения за хранене
и развлечения.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
– умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява
и поддържа делови отношения;
– познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
– познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
– умее да работи в екип при реализацията
на различни шоу програми и други музикалноартистични събития;
– осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
– съзнава необходимостта и се старае да повишава квалификацията си с цел осигуряване
на бъдещи ангажименти;
– демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
– умее да намира информация в интернет,
работи със специализирани програмни продукти
за обработка на звука, с продукти за създаване
на документи;
– осъществява комуникация и ползва специализирана литература на чужд език;
– спазва професионалната етика и има етично
поведение.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Аудио-визуални изкуства и техники, производство на медийни продукти“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава различните видове медии;
– познава процеса на организация и производство на медийни и сценични продукти и събития;
– познава различните видове техника, използвана във всички етапи от създаването на
музикален продукт;
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– познава различните видове техника, използвана за създаване на светлинно шоу;
– познава различните видове техника, използвана за представяне на видеоматериали;
– познава форматите и носителите на аудиовизуална информация;
– знае характеристиките и разпознава основните стилове в музиката;
– спазва етапите в изграждането на художествена творба;
– има базови познания по история на музиката;
– умее да анализира музикални творби с
характерната професионална терминология и
изразни средства;
– познава действащата в страната нормативна
уредба, която касае показателите за шум в околната среда и максималното звуково натоварване
на персонала;
– познава основите на строителната акустика,
принципите и изискванията на звукоизолацията
и вътрешната акустична обработка на помещенията, използвани за провеждане на музикални
събития.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Дисководещ“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– умее да разпознава музикалните произведения като стил, както и тяхната тоналност и темпо – със и без помощта на технически средства;
– умее да борави с аудиоапаратурата за плавно преминаване от една песен към друга и без
помощта на софтуерно синхронизиране;
– умее да борави и с професионален клас
аудиоозвучителна апаратура според служебните
си задължения (настройка и пуск);
– у мее да създава своя авторска работна
п рог рама (рем икс) на ж иво с помощ та на
аудиоапаратурата – в зависимост от ситуацията,
както и да я променя според аудиторията;
– умее да преценява ситуацията и нагласата
на аудиторията и според това да подготвя своята
работна програма за деня;
– умее да борави с микрофон и при необходимост да влиза в ролята на водещ според
изискванията на работния ангажимент;
– умее да изгражда необходимите анонси с
правилен словоред и дикция;
– умее да реагира адекватно в неочаквана
ситуация;
– умее да използва професионален аудиософтуер за обработка на звука на живо (ремикс),
както и съответния хардуер.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от учението
Обучаваният трябва да:
Общи за професия код 213150 „Дисководещ“

1. Спазва изискванията за здра- 1.1. Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
вословни и безопасни условия 1.2. Познава видовете озвучителна техника и оборудване и спазва
на труд
правилата за безопасна работа с тях
1.3. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.4. Взема адекватно решение в ситуация на инцидент по време на работа
1.5. Спазва изискванията за опазване на околната среда
1.6. Оказва долекарска помощ при инцидент, възникнал по време на работа
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Резултати от учението
Обучаваният трябва да:

2. Организира и координира 2.1. Осъществява ефективна комуникация с членовете на работния екип
работата на група или екип
2.2. Познава принципите на професионалната етика и ги прилага като
модел на поведение
2.3. Разпределя работата на група от хора или екип, като отчита силните и слабите страни на всеки член на екипа
2.4. Прави отчет на извършената работа – своята и на членовете на екипа
3. Използва информационни и 3.1. Използва съвременни информационни източници за професиокомуникационни технологии нално развитие
3.2. Работи със специфични софтуерни програми за обработване на звука
3.3. Използва съвременни комуникационни средства за общуване с
екипите
3.4. Намира и ползва информация на български и чужд език, необходима за изпълнение на задълженията му на дисководещ
4. Спазва изискванията на тру- 4.1. Познава основните документи, свързани с трудовото законодадовото законодателство
телство – трудов договор, допълнително споразумение, длъжностна
характеристика и др.
4.2. Познава изискванията на Кодекса на труда, свързани с работното
време, почивките, отпуските, формите на заплащане, правата и задълженията на лицата, практикуващи творчески професии
4.3. Умее да подготвя писма, становища, предложения, молба, заявление и др., включително и с помощта на компютър
4.4. Създава и поддържа творческа атмосфера по време на музикално-артистичното мероприятие с присъстващите и с членовете на
работния екип
Специфични за специалността 2131501 „Водещ на музикално-артистични събития“
5. Съставя план за предварителна подготовка на музикалната програма за конкретно
музикално-артистично събитие

5.1. Характеризира музикален материал, сценарий, тема на музикална
програма и режисьорска концепция
5.2. Познава видовете произведения от различните стилове и жанрове,
необходими за подготовката на музикална програма
5.3. Подбира музикални фрагменти и ефекти за озвучаване, които да
използва при музикалната програма
5.4. Предварително се запознава с предпочитанията на аудиторията
5.5. Съобразява програмата и избора на музикални произведения с
аудиторията и с вида на музикалното събитие

6. Извършва музикално офор 6.1. Организира в правилна технологична последователност работното
мление на програмата за музи- си място (пулт)
кално-артистично мероприятие 6.2. Подготвя за работа възпроизвеждащите устройства (грамофон или
CD плейър) и пулта за миксиране
6.3. Правилно работи с възпроизвеждащите устройства по време на
музикално-артистично събитие
6.4. Зарежда необходимите музикални произведения или ефекти за
съответното мероприятие
6.5. Извършва селекция на музикалното оформление според жанра и
формата на музикално-артистичното мероприятие
6.6. Добавя различни музикални ефекти по време на своята работа
6.7. Ползва специализиран аудиософтуер за микс на музикални фрагменти на живо
6.8. Извършва опис на използваната музика, изготвя списък на носителите на авторски права
7. Подготвя и работи със звукозаписна и звуковъзпроизвеждаща техника в зависимост от
характера на музикално-артистичното мероприятие

7.1. Спазва основните правила за безопасност при работа с техниката
7.2. Умее правилно да работи със звукозаписна и звуковъзпроизвеждаща техника
7.3. Умее правилно да работи със звукосмесителен пулт и периферия
7.4. Подбира техниката според мястото и характера на музикалноартистичното мероприятие – в закрити заведения за хранене и развлечения или на открито
7.5. Използва няколко възпроизвеждащи устройства (грамофони или
CD плейъри) и пулт за миксиране на звука
7.6. Извършва предварителен оглед за изправността на звукозаписната
и звуковъзпроизвеждащата техника
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Резултати от учението
Обучаваният трябва да:
7.7. Бързо и адекватно предприема необходимите действия при констатиране на неизправност на звукозаписната и звуковъзпроизвеждащата
техника
7.8. Следи за изправността на звукозаписната и звуковъзпроизвеждащата
техника по време на музикално-артистичното мероприятие
7.9. При възможност осигурява подмяна на дефектиралата по време
на музикално-артистично събитие техника
7.10. Правилно съхранява техниката след приключване на музикалноартистичното мероприятие
7.11. Извършва периодична проверка на техническото състояние на
звукозаписната и звуковъзпроизвеждащата техника

8. Работи с преносима звуко- и 8.1. Познава видовете преносима звуко- и светлоизмерителна техника
светлоизмерителна техника
8.2. В зависимост от музикално-артистичното мероприятие подбира
подходяща преносима звуко- и светлоизмерителна техника
8.3. Познава изискванията за безопасна работа със звуко- и светлоизмерителна преносима техника
8.4. Преди провеждане на музикално-артистичното мероприятие регулира нивото на звуковото налягане и осветеността в границите на
допустимите норми за безопасност на присъстващите
9. Оценява качеството на прове- 9.1. След края на музикално-артистичното мероприятие анализира
деното музикално-артистично качеството му, като отчита положителните страни и допуснатите
мероприятие
грешки при реализирането му
9.2. Набелязва и предприема коригиращи мерки за повишаване качеството на музикално-артистичното мероприятие с цел удовлетворяване
на аудиторията
9.3. Поддържа и повишава нивото на професионалната си квалификация, като участва в семинари, състезания, работни срещи и др.
9.4. Следи за новостите в професионалната сфера, стреми се да ги
адаптира и прилага в своята дейност
5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва:
работно място на обучаващия (работна маса и
стол), работно място на всеки обучаван (работна
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), комплект за всеки
обучаван от два грамофона директ драйв и пулт
за миксиране, две дози за грамофон – професионална серия, слушалки, звукова карта за работа
с дигитални носители, компютър, снабден със
софтуер за работа със звук, два CD плейъра,
pro серия диджей, микрофон и други мобилни
измервателни устройства за звуково налягане и
осветеност, както и други технически средства
за обучение.
Обучаващата институция трябва да разполага
с достатъчно голяма зала, която да побере всички обучаващи се от един курс за провеждане на
лекции по общите предмети.
5.2. Учебно студио
Учебното студио трябва да е добре звуко
изолирано, така че да не си пречат обучаваните,
и акустично обработено, за да няма странични
смущения при провеждането на практическите
занимания. Трябва да разполага с работна маса,
изградена по стандартна височина, мониторни
тонколони, озвучителна система минимум от
шест компонента, необходимия брой усилватели
за същата система и устройство за настройване,

разделяне и регулиране на звука (тип крос
оувър, еквалайзер или процесор), озвучителен
пулт, снабден с ефект за пеене или музикален
инструмент, и др.
Обучаващата институция трябва да разполага
с необходимата материална база и апаратура
с цел по-добро усвояване на изискванията от
обучаваните.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теория и практика по
професията „Дисководещ“ – трета степен на
професионална квалификация, имат лица с образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ от професионални направления „Музикално и танцово изкуство“, „Теория
на изкуствата“, „Обществени комуникации и
информационни науки“, „Театрално и филмово
изкуство“ и други от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94
от 2005 г.), които имат квалификация или професионален опит като музикални оформители
или тоноператори в киното или телевизията в
съответствие с предмета/модула/дисциплината,
която преподават.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
6014

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2758-НС
от 30 юли 2013 г.
На 26 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Лидия
Велик Маринова, избрана от 03. многомандатен
изборен район – Варненски, издигната от ПП
„ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрана за народен представител
в 03. многомандатен изборен район – Варненски, Нели Рускова Петрова от листата на
ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова

6082

Секретар:
Севинч Солакова
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РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 12. многомандатен изборен район – Монтана, Петър Илиев Якимов от листата на
ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова

6083

РЕШЕНИЕ № 2760-НС
от 30 юли 2013 г.
На 26 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Републ ика България предсрочно са прекратени пълномощията
на народния представител Георги Христов
Борисов, избран от 03. многомандатен изборен
район – Варненски, издигнат от КП „Коалиция
за България“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:

РЕШЕНИЕ № 2759-НС
от 30 юли 2013 г.
На 26 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Републ ика
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Искра
Фидосова Искренова, избрана от 12. многомандатен изборен район – Монтана, издигната
от ПП „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия

Обявява за избран за народен представител
в 03. многомандатен изборен район – Варненски, Алекси Василев Алексиев от листата на
КП „Коалиция за България“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
6084
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-10
от 10 юли 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
в изпълнение на Решение № 1710 от 2.07.2012 г.
на Административния съд – Варна, постановено
по адм.д. № 3361/2011 г., одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлени имоти с идентификатори
10135.1026.385 и 10135.1026.386, гр. Варна, район
„Одесос“, област Варна.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред Административния съд – Варна, само по отношение на
непълно, неточно или неправилно изпълнение на
цитираното в мотивите съдебно решение.
Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
5893
ЗАПОВЕД № РД-18-11
от 10 юли 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от землището на гр. Пещера – кадастрални райони 501, 504 и 505, община
Пещера, област Пазарджик.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 14.09.2011 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
5894

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 469
от 19 юли 2013 г.
За одобряване на проект за подробен устройствен план – проект за изменение на план
за застрояване в обхват: нови УПИ-III-9455 „За
учебен комплекс“ от кв. 1; УПИ I-9456 „За научно-технологичен парк София“; II-62, 9455, 5013,
5014, 5015, 5024 „За административни, културнобитови и спортни нужди“ от кв. 2; УПИ I-9452,
9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024

„За научно-технологичен парк София“, II-5018
„За хотел“, IV-9452 „За административни нужди“
от кв. 10 и УПИ II-414 „За жилищно строителство“ от кв. 12. Надземно пешеходно преминаване – връзка и продължение на сграда № 3
(иновационен форум „Джон Атанасов“) в зоната
на бул. Цариградско шосе между о.т. 7 и о.т. 15
и надземно пешеходно преминаване – връзка и
продължение на сграда № 7 (етажен паркинг)
в зоната на бул. Асен Йорданов между о.т. 76 и
о.т. 77 и УПИ I-486 „За спорт и атракции“ от кв.
17, м. БАН – IV км, по кафявите и зелените линии,
цифри, текст и зачертавания съгласно приложения
проект и изменение на план за регулация на м.
НПЗ Изток, м. Къро, квартали № 1, 2, 10 и 12.
Изменение на локалното платно на бул. Асен
Йорданов между о.т. 80 – о.т. 22г – о.т. 1 до о.т. 72
и откриване на улица от о.т. 22г – о.т. 22б до о.т.
22. Изменение на трасето на улица от о.т. 22 до
о.т. 21а. Изменение на границите на кв. 1. Отреждане на нов УПИ III-9455 „За учебен комплекс“.
Изменение границите на кв. 2 и отреждане на
нови УПИ I-9456 „За научно-технологичен парк
София“ и II-62, 9455, 5013, 5014, 5015, 5024 „За
административни, културно-битови и спортни
нужди“. Закриване на улица от о.т. 1 до о.т. 22б.
Закриване на улица от о.т. 29 – о.т. 28 – о.т. 2
7 – о.т. 26 до о.т. 25. Заличаване на улица от
о.т. 199 – о.т. 25 – о.т. 24а до о.т. 24. 3акриване на
улица от о.т. 199а – о.т. 199в до о.т. 199г. Откриване
на улица от о.т. 199 – о.т. 25 – о.т. 24а – о.т. 24 до
о.т. 21 в. Изменение на улица от о.т. 21ж до о.т. 21а.
Изменение границите на кв. 10. Заличаване на
УПИ III „За учебен комплекс на МНО“ от стар
кв. 1. Изменение границите на УПИ II – „Хотел
на МНО“ и преотреждането му в УПИ II-5018 от
стар кв. 2. Заличаване на УПИ III „За жилищно
строителство и магазини“ и отреждане на нов
УПИ IV-9452 „За административни нужди“ от
стар кв. 2. Отреждане на нов УПИ I-9452, 9453,
9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 „За
научно-технологичен парк София“. Заличаване на
УПИ I „За обществено жилищно строителство и
магазини“ от стар кв. 10. Заличаване на терен „За
озеленяване“ от стар кв. 2. Заличаване на УПИ
I „За ОДЗ“ от стар кв. 12 и приобщаването му
към кв. 10. Изменение границите на УПИ II „За
жилищно строителство“ и преотреждането му в
УПИ II-414 „За жилищно строителство“ от кв.
12 по кафявите и зелените линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-04-20 от 5.12.2012 г. от Розалин Ганев
Салчев, упълномощен представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма
(пълномощно № 94-00-105 от  19.11.2012 г.), с искане
за разрешаване изработване на проект за изменение на план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори № 68134.4081.5017,
№ 6 813 4.4 0 81. 50 2 0 , № 6 813 4.4 0 81. 50 21,
№ 68134.4 0 81. 50 23, № 68134.4 0 81.9453,
№ 68134.4081.9456, № 68134.4081.5022, попадащи
в плана за регулация на м. НПЗ Изток, м. Къро,
район „Младост“.
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Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ във
връзка с изпълнението на чл. 124а, ал. 7 ЗУТ;
скица-предложение за изменението му съгласно
чл. 135, ал. 2 ЗУТ и скици № 82915 от 22.11.2012 г.,
№ 82925  от 22.11.2012 г., № 82923 от 22.11.2012 г.,
№ 83268 от 23.11.2012 г., № 82914  от 22.11.2012 г.,
№ 82913 от 22.11.2012 г., № 82918 от 22.11.2012 г.
на СГКК.
Във връзка с Решение № 894 от 29.10.2012 г.
на МС на Република България Министерството на икономиката, енергетиката и туризма е
предприело процедурите, предвидени в ЗУТ, за
урегулиране и създаване на ново застрояване в
описаните поземлени имоти. Заявената процедура
попада в условията на чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ,
а именно: действащият подробен устройствен план
на м. НПЗ Изток, м. Къро, район „Младост“, е
одобрен със Заповед № РД-50-09-373 от 8.12.1988 г.
на главния архитект на София. Отреждането на
УПИ с отреждане „За хотелски комплекс на МНО“
и „За учебен комплекс на МНО“ не позволява
издаването на визи и съответно инвестиционно
проектиране на обекти от страна на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
За територията е одобрена кадастрална карта
със Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, поправена със Заповед
№ КД-14-22-886 от 13.09.2012 г. на началника на
СГКК – София. Основание за изменение на ПУП
е и одобряването на кадастрална карта съгласно
чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ.
Мотивираното предложение и заданието са
разгледани и приети с решение на ОЕСУТ по
протокол № ЕС-Г-3 от 15.01.2013 г., т. 24.
Със Заповед № РД-09-50-37 от 25.01.2013 г.
на главния архитект на Столична община е
разрешено да се изработи ПУП – ИПРЗ в териториален обхват: поземлени имоти с идентификатори № 68134.4081.5017, № 68134.4081.5020,
№ 6 8134.4 0 81. 50 21, № 6 8134.4 0 81. 50 2 3,
№ 6 8134.4 0 81.9453, № 6 8134.4 0 81.9456 ,
№ 68134.4081.5022, кв. 10 (нов), нови УПИ I – „За
научно-технологичен парк София“, УПИ II – „За
хотел“, УПИ IV – „За административни услуги“,
м. НПЗ Изток, м. Къро, район „Младост“, при
спазване на задължителните предписания на
отделите в НАГ – СО.
С п и с мо и з х . № Г Р- 0 4 - 0 0 -2 0/2 01 2 г. о т
28.01.2013 г. на началник-отдел „ПУП“ заповедта
е изпратена на район „Младост“ за сведение и
изпълнение и до заявителя.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в урбанизирана територия
в устройствена зона – „Смесена многофункционална зона“ (Смф), съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2, т. 12 ЗУЗСО.
С писмо изх. № 47 от 19.02.2013 г. от Елица
Панайотова, изпълнителен директор на „София
Тех Парк“ – ЕАД, са внесени окомплектовани
проекти ИПРЗ за ПИ № 5017, № 5020, № 5021,
№ 5022, № 5023, № 5024, № 9452, № 9453, № 9455,
№ 9456, кв. 10 (нов), нови УПИ I – „За научнотехнологичен парк София“, УПИ II – „За хотел“,
УПИ IV – „За административни услуги“, кв. 2
(нов), УПИ VI – „За научно-технологичен парк
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София“ и кв. 1, УПИ III – „За учебен комплекс
на МНО“, кв. 10 УПИ I – „За ОДЗ“, и кв. 12 УПИ
II – „За жилищно строителство“, м. НПЗ Изток,
м. Къро, и новопредвидена улица от о.т. 199 –
о.т. 25 – о.т. 24а – о.т. 24 – о.т. 21ж до о.т. 21а и
улица от о.т. 21а – о.т. 22 – о.т. 22а – о.т. 22б –
о.т. 22в до о.т. 22г в съответствие с издадената
Заповед № РД-09-50-37 от 25.01.2013 г. на главния
архитект на Столична община.
С писмо № ГР-04-00-20 от 23.04.2013 г. на началник-отдел „ПУП“ е изпратено до редакцията
на „Държавен вестник“ за обнародване съобщение
за провеждане на процедури по чл. 128, ал. 1 ЗУТ
и окомплектована папка с проекти ИПРЗ, обяснителни записки и план-схеми на инженерната
инфраструктура до район „Младост“. Обявлението
е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 42 от
2013 г., и публикувано в местен вестник – „Софийски вестник“ от 16 – 22 май 2013 г., страница
15. В съответствие с разпоредбата на чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявлението е публикувано и на интернет
страницата на НАГ (sofia-agk.com) и на район
„Младост“ (so-mladost.com) на 23.04.2013 г.
С писмо изх. № УТ-6602-7(3) от 13.06.2013 г.
кметът на район „Младост“ е удостоверил, че са
проведени процедурите по съобщаване на проекта
за ИПРЗ на заинтересуваните лица по чл. 128, ал. 1
и 2 във връзка с ал. 5 ЗУТ и в законоустановения
срок за обжалване няма постъпили възражения.
Представени са план-схеми на инженерната
инфраструктура по чл. 108 ЗУТ, съгласувани с
експлоатационните предприятия: „Софийска вода“
№ ТУ-565 от 19.04.2013 г.; „БТК“ – АД, изх. № 95С-211 от 11.04.2013 г.; „Улично осветление“ – ЕАД;
„Столичен електротранспорт“ – ЕАД; „София
газ“ – ЕА Д; СДВР П А Б-07 №   ОМ-7-085 от
29.03.2013 г.; „Топлофикация София“ – ЕАД; „ЧЕЗ
Разпределение България“ – ЕАД, № 1201013 от
25.04.2013 г.; ПТКП, съгласуван с „Пътна полиция“
№ ОД-2276 от 13.05.2013 г.; „Център за градска
мобилност“ – ЕАД. Представени са и експертна
оценка на съществуващата дървесна растителност, изготвена от ланд. арх. Милен Сариев, и
паркоустройствен проект, заверен от дирекция
„Зелена система“ при Столична община под
№ ЗC-2600-76 от 7.02.2013 г., съгласно изискването
на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и удостоверение № 7000
123 от 28.03.2013 г. от Националния институт за
недвижимо културно наследство.
С писмо изх. № 26-00-1678 от 23.05.2013 г. на
директора на РИОСВ към МОСВ е представено
Решение № СО-25-ЕО от 2013 г. за преценка необходимостта от екологична оценка на ПУП – „Да
не се извършва екологична оценка на ПУП“.
С писмо изх. № 217 от 24.06.2013 г. от „София
техпарк“ – ЕАД, са приложени: акт № 08115 от
20.12.2012 г. за частна държавна собственост
върху ПИ с идентификатор № 68134.4081.5023
и сгради с идентификатори № 68134.4081.5023.1,
68134.4081.5023.2 , 68134.4081.5023.3,
68134.4081.5023.4, 68134.4081.5023.5,
6 81 3 4 .4 0 81. 5 0 2 3. 6 , 6 81 3 4 .4 0 81. 5 0 2 3.7,
68134.4081.5023.8; акт № 08114 от 20.12.2012 г.
за частна държавна    собственост върху ПИ с
идентификатор № 68134.4081.5017 и сгради с идентификатори № 68134.4081.5017.1, 68134.4081.5017.2,
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68134.4081.5017.3, 68134.4081.5017.4, 68134.4081.5017.5,
68134.4081.5017.6, 68134.4081.5017.7, 68134.4081.5017.8,
6 81 3 4 . 4 0 81 . 5 017. 9, 6 81 3 4 . 4 0 81 . 5 017.1 0 ,
68134.4081.5017.11; акт № 08111 от 20.12.2012 г. за
частна държавна собственост върху ПИ с идентификатор № 68134.4081.9453 и сграда с идентификатор № 68134.4081.9453.1; акт № 08113 от 20.12.2012 г.
за частна    държавна собственост върху ПИ с
идентификатор № 68134.4081.5020 и сгради с идентификатори № 68134.4081.5020.1, 68134.4081.5020.2,
6 8 1 3 4 . 4 0 8 1 . 5 0 2 0 . 3 ,      6 8 1 3 4 . 4 0 8 1 . 5 0 2 0 . 4 ,
68134.4081.5020.5, 68134.4081.5020.6,
6 81 3 4 .4 0 81. 5 0 2 0 .7, 6 81 3 4 .4 0 81. 5 0 2 0 . 8 ,
6 81 3 4.4 0 81. 50 2 0.9, 6 81 3 4.4 0 81. 50 2 0.10 ,
6 81 3 4.4 0 81. 5 0 2 0.11, 6 81 3 4.4 0 81. 5 0 2 0.1 2 ,
68134.4081.5020.13, 68134.4081.5020.14; акт № 08112
от 20.12.2012 г. за частна държавна собственост
върху ПИ с идентификатор № 68134.4081.5021 и
сгради с идентификатори     №      6 8134.4081.5021.1,
68134.4 0 81.5021.2 , 68134.4 0 81.5021.3,
68134.4081.5021.4, 68134.4081.5021.5; акт № 08116
от 20.12.2012 г. за частна държавна собственост
върху ПИ сидентификатор  №  68134.4081.5022  и  
сгради   с   идентификатори № 68134.4081.5022.1,
68134.4081.5022.2, 68134.4081.5022.3; акт № 08117
от 20.12.2012 г. за частна държавна собственост
върху ПИ с идентификатор № 68134.4081.9456 и
сгради с идентификатори № 68134.4081.9456.1,
68134.4081.9456.2 , 68134.4081.9456.3,
68134.4081.9456.4, 68134.4081.9456.5,
68134.4081.9456.6, 68134.4081.9456.7, 68134.4081.9456.8,
6 813 4.4 0 81.9 456.9, 6 813 4.4 0 81.9 456.10 ,
6 81 3 4.4 0 81.9 456 .11, 6 81 3 4.4 0 81.9 456 .1 2 ,
6 81 3 4 . 4 0 81.9 45 6 .1 3 , 6 81 3 4 . 4 0 81.9 45 6 .14 ,
6 81 3 4.4 0 81.9 456 .1 5, 6 81 3 4.4 0 81.9 456 .16 ,
6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 .17, 6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 .18 ,
6 81 3 4.4 0 81.9 456 .19, 6 81 3 4.4 0 81.9 456 . 2 0 ,
6 8134.4 0 81.9456.21, 6 8134.4 0 81.9456.22 ,
68134.4 0 81.9456.23, 68134.4 0 81.9456.2 4,
68134.4 0 81.9456.2 5, 68134.4 0 81.9456.2 6,
6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 2 7, 6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 2 8 ,
6 81 3 4.4 0 81.9 456 . 29, 6 81 3 4.4 0 81.9 456 . 3 0 ,
6 81 3 4 .4 0 81.9 456 . 31 , 6 81 3 4 .4 0 81.9 456 . 32 ,
68134.4 0 81.9456.33, 68134.4 0 81.9456.34,
68134.4 0 81.9456.35, 68134.4 0 81.9456.36,
6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 3 7, 6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 3 8 ,
6 81 3 4.4 0 81.9 456. 39, 6 81 3 4.4 0 81.9 456.4 0 ,
6 81 3 4 . 4 0 81 . 9 4 5 6 . 41 , 6 81 3 4 . 4 0 81 . 9 4 5 6 . 4 2 ,
68134.4 0 81.9456.43, 68134.4 0 81.9456.4 4,
68134.4 0 81.9456.45, 68134.4 0 81.9456.4 6,
6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 47, 6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 4 8 ,
6 81 3 4.4 0 81.9 456.49, 6 81 3 4.4 0 81.9 456. 50 ,
6 81 3 4 . 4 0 81 . 9 4 5 6 . 51 , 6 81 3 4 . 4 0 81 . 9 4 5 6 . 52 ,
68134.4 0 81.9456.53, 68134.4 0 81.9456.54,
68134.4 0 81.9456. 55, 68134.4 0 81.9456.56,
6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 57, 6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 5 8 ,
6 81 3 4.4 0 81.9 456. 59, 6 81 3 4.4 0 81.9 456.6 0 ,
6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 61 , 6 81 3 4 . 4 0 81 .9 4 5 6 . 6 2 ,
68134.4 0 81.9456.63, 68134.4 0 81.9456.6 4,
68134.4 0 81.9456.65, 68134.4 0 81.9456.66,
68134.4081.9456.67, 68134.4081.9456.68, протокол
№ РД-21-160 от 18.12.2012 г. от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма за увеличаване капитала на „София Тех Парк“ – ЕАД,
и устав на еднолично акционерно дружество
„София Тех Парк“ – ЕАД, от 13.05.2013 г.; ски-
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ца от СГКК – София, № 1266 от 10.01.2013 г. за
ПИ № 68134.4081.5023; скица от СГКК – София,
№ 1267 от 10.01.2013 г. за ПИ № 68134.4081.9453;
скица от СГКК – София, № 1265 от 10.01.2013 г. за
ПИ № 68134.4081.5022; скица от СГКК – София,
№ 1264 от 10.01.2013 г. за ПИ № 68134.4081.5021;
скица от СГКК – София, № 1263 от 10.01.2013 г. за
ПИ № 68134.4081.5020; скица от СГКК – София,
№ 1270 от 10.01.2013 г. за ПИ № 68134.4081.9456;
скица от СГКК – София, № 1261 от 10.01.2013 г.
за ПИ № 68134.4081.5017.
Проектът за ИПРЗ за ПИ № 5017, № 5020,
№ 5021, № 5022, № 5023, № 5024, № 9452, № 9453,
№ 9455, № 9456, кв. 10 (нов), нови УПИ I – „За
научно-технологичен парк София“, УПИ II – „За
хотел“, УПИ IV – „За административни услуги“,
кв. 2 (нов), УПИ VI – „За научно-технологичен
парк София“ и кв. 1, УПИ III – „За учебен комплекс на МНО“, кв. 10 УПИ I – „За ОДЗ“ и кв.
12 УПИ II – „За жилищно строителство“, м.
НПЗ Изток, м. Къро, и новопредвидена улица от
о.т. 199 – о.т. 25 – о.т. 24а – о.т. 24 – о.т. 21ж до
о.т. 21а и улица от о.т. 21а – о.т. 22 – о.т. 22а – о.
т. 22б – о.т. 22в до о.т. 22г е разгледан и приет от
ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение
по протокол № ЕС-Г-45 от 18.06.2013 г., т. 12, като
проектът се изпраща в СОС по компетентност.
С писмо изх. № 11-00-209 от 11.07.2013 г. Министерството на отбраната дава своето съгласие
за продължаване на устройствената процедура по
изменение на плана за регулация и застрояване
при съгласувателен режим между Министерството
на отбраната и „София Тех Парк“ – ЕАД.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти –  собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 ЗОС, и териториалният обхват на плана е над три квартала –  
основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-091423 от 5.12.2012 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, съгласно чл. 128, ал. 2
ЗУТ, като е дадена възможност за възражения в
установения срок.
Заявлението е подадено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Предвид горното е доказано съгласие за одоб
ряване на проекта на всички собственици на
имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
С изработения подробен устройствен план се
предвижда урегулиране, като се създават нови
УПИ III-9455 „За учебен комплекс“ от кв. 1; УПИ
I-9456 „За научно-технологичен парк София“; II-62,
9455, 5013, 5014, 5015, 5024 „За административни,
културно-битови и спортни нужди“ от кв. 2;
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УПИ I-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022,
5023, 5024 „За научно-технологичен парк София“,
II-5018 „За хотел“, IV-9452 „За административни
нужди“ от кв. 10 и УПИ II-414 „За жилищно строителство“ от кв. 12 на м. НПЗ Изток, м. Къро,
район „Младост“. Новият начин на урегулиране
на УПИ ще позволи на собствениците им да ги
използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с предвижданията на зоната
по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“). Предвиденото застрояване на „обществено обслужващи сгради“ е допустимо в тази
устройствена зона съгласно приложение към чл. 3,
ал. 2, т. 12 ЗУЗСО. Показателите на застрояване,
отразени в матрицата върху плана, отговарят на
предвидените в ОУП на СО. Застрояването в
УПИ I-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021, 5022,
5023, 5024 „За научно-технологичен парк София“
и УПИ IV-9452 „За административни нужди“ от
кв. 10 е свързано по смисъла на чл. 21, ал. 1 ЗУТ.
Планът за застрояване предвижда изграждане
на надземно пешеходно преминаване – връзка и
продължение на сграда № 3 (иновационен форум
„Джон Атанасов“) в зоната на бул. Цариградско
шосе между о.т. 7 и о.т. 15 и надземно пешеходно
преминаване – връзка и продължение на сграда
№ 7 (етажен паркинг), в зоната на бул. Асен
Йорданов между о.т. 76 и о.т. 77 и УПИ I-486 „За
спорт и атракции“ от кв. 17.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, одобрена със Заповед
№ РД-18-35 от 9.06.2011 г. на изпълнителния
директор на А ГК К, поправена със Заповед
№ КД-14-22-886 от 13.09.2012 г. на началника на
СГКК – София, с което е спазено изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
допуснато е изработването на проект за ИПРЗ от
компетентния за това орган, внесен е проект и са
изпълнени предписанията в допускането, същият
е съобщен на всички заинтересовани лица и е
разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС и чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1,
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
т. 12 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и решения на ОЕСУТ с протоколи № ЕС-Г-45
от 18.06.2013 г., т. 12, и № ЕС-Г-3 от 15.01.2013 г.,
т. 24, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
застрояване в обхват: нови УПИ-III-9455 „За учебен комплекс“ от кв. 1; УПИ I-9456 „За научнотехнологичен парк София“; II-62, 9455, 5013, 5014,
5015, 5024 „За административни, културно-битови
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и спортни нужди“ от кв. 2; УПИ I-9452, 9453, 9455,
9456, 5017, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024 „За научнотехнологичен парк София“, II-5018 „За хотел“,
IV-9452 „За административни нужди“ от кв. 10
и УПИ II-414 „За жилищно строителство“ от кв.
12. Надземно пешеходно преминаване – връзка и
продължение на сграда № 3 (иновационен форум
„Джон Атанасов“), в зоната на бул. Цариградско
шосе между о.т. 7 и о.т. 15 и надземно пешеходно
преминаване – връзка и продължение на сграда
№ 7 (етажен паркинг), в зоната на бул. Асен
Йорданов между о.т. 76 и о.т. 77 и УПИ I-486
„За спорт и атракции“ от кв. 17, м. БАН – IV
км, по кафявите и зелените линии, цифри, текст
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. НПЗ Изток, м. Къро, квартали
№ 1, 2, 10 и 12. Изменение на локалното платно на
бул. Асен Йорданов между о.т. 80 – о.т. 22г – о.т. 1
до о.т. 72 и откриване на улица от о.т. 22г – о.т. 22б
до о.т. 22. Изменение трасето на улица от о.т. 22 до
о.т. 21а. Изменение границите на кв. 1. Отреждане
на нов УПИ III-9455 „За учебен комплекс“. Изменение границите на кв. 2 и отреждане на нови УПИ
I-9456 „За научно-технологичен парк София“ и II62, 9455, 5013, 5014, 5015, 5024 „За административни,
културно-битови и спортни нужди“. Закриване на
улица от о.т. 1 до о.т. 22б. Закриване на улица от
о.т. 29 – о.т. 28 – о.т. 27 – о.т. 26 до о.т. 25. Заличаване на улица от о.т. 199 – о.т. 25 – о.т. 24а до
о.т. 24. 3акриване на улица от о.т. 199а – о.т. 199в
до о.т. 199г. Откриване на улица от о.т. 199 – о.т. 2
5 – о.т. 24а – о.т. 24 до о.т. 21в. Изменение на улица
от о.т. 21ж до о.т. 21а. Изменение границите на кв.
10. Заличаване на УПИ III „За учебен комплекс
на МНО“ от стар кв. 1. Изменение границите на
УПИ II – „Хотел на МНО“, и преотреждането
му в УПИ II-5018 от стар кв. 2. Заличаване на
УПИ III „За жилищно строителство и магазини“
и отреждане на нов УПИ IV-9452 „За админис
тративни нужди“ от стар кв. 2. Отреждане на
нов УПИ I-9452, 9453, 9455, 9456, 5017, 5020, 5021,
5022, 5023, 5024 „За научно-технологичен парк
София“. Заличаване на УПИ I „За обществено
жилищно строителство и магазини“ от стар кв.
10. Заличаване на терен „За озеленяване“ от стар
кв. 2. Заличаване на УПИ I „За ОДЗ“ от стар кв.
12 и приобщаването му към кв. 10. Изменение
границите на УПИ II „За жилищно строителство“
и преотреждането му в УПИ II-414 „За жилищно
строителство“ от кв. 12 по кафявите и зелените
линии, цифри, текст и зачертавания съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

БРОЙ 68

ДЪРЖАВЕН

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 „Младост“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6036

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 277
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с предложение на
кмета на общината и Решение № 7, взето с протокол № 10 от 18.06.2013 г. на ЕСУТ при Община
Батак Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
нов водопровод от съществуващ в ПИ 02837.13.197
до нови водомерни шахти в новообразуваните УПИ
за сметка на ПИ с идентификатор 02837.13.128,
м. Станков чарк по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на подземен кабел НН от ново табло мерене
на метална конструкция до стълб № 12, извод
НН „Станков чарк“ от ТП „Горско – Беглика“
до нови разпределителни табла на границата
на новообразуваните УПИ за сметка на ПИ с
идентификатор 02837.13.128, м. Станков чарк по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
5975

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 534
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. второ ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ 1-47,
71, кв. 7503 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.506.99
по КК на гр. Несебър, като: за УПИ 1-47, 71 се
установяват устройствени показатели, както следва: Кпл. – от 15% на 30%, Кинт. – от 0,25 на 1,50,
максимална височина на застрояване – от 1 етаж
на Нк=15 м, минимално озеленена площ – от 60%
на 50%, с устройствена зона на имота от „Ок“
съгласно приложената графична част.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Б. Филипов
5921
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РЕШЕНИЕ № 539
от 15 юли 2013 г.

На основание чл. 129, ал. 1, изр. второ ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ IХ-501
в кв. 2201 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-запад,
идентичен с имот с идентификатор 51500.507.374 по
КК на гр. Несебър – „За жилищно строителство“.
За УПИ IХ-501 се установява етажност – до
5 етажа, и следните устройствени показатели:
Кпл.=30%, Кинт.=1,5, и минимално озеленена
площ – 50%, съгласно приложената графична част.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Б. Филипов
5922
РЕШЕНИЕ № 546
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект „Канализация
и водопровод за захранване на сграда в имот с
идентификатор по к.к. 51500.83.54, м. Кокалу,
гр. Несебър, община Несебър“. Трасето на канализацията започва от имот с идентификатор
51500.83.54, преминава по полски път с идентификатор 51500.83.51 и се включва в съществуваща
канализация в имот с идентификатор 51500.77.38.
Трасето на водопровода започва от съществуващ
водопровод в имот с идентификатор 51500.77.38,
преминава по полск и път с идентификатор
51500.83.51 и достига до имот с идентификатор
51500.83.54.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Б. Филипов
5923
РЕШЕНИЕ № 548
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1, изр. второ ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПР на
к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ I-47,
58 и УПИ II, кв. 7502 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентични, както следва: с имоти с
идентификатори 51500.506.97 и 51500.506.98 по КК
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на гр. Несебър, урегулира новообразуван УПИ
I-47, 58, в кв.7502 с площ 5791 кв. м с отреждане
„За хотел“ съгласно приложената графична част.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Б. Филипов
5924

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 334
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на кмета
на община Раковски Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява КПИИ в част: „ПУП – парцеларен
план за външно кабелно захранване на складова
база за УПИ – 036 068 – производствена и складова дейност, в местността Ангелиница по КВС
на с. Белозем, община Раковски.
Председател:
Мл. Шишков
5979
РЕШЕНИЕ № 335
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на кмета
на община Раковски Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява П У П – парцеларен план за измес т ва не на с ъщес т ву ва ща к абел на л и н и я
№ 2 – СН – 20 kV, от п/ст Раковски до ВРУ ЕВН
в УПИ ХХII-105 292 в местността Перселик по
КВС на с. Стряма, община Раковски, минаваща
през землищата на кв. Парчевич на гр. Раковски
и с. Стряма.
Председател:
Мл. Шишков
5980

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 666
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5,
6 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС № 6691 от
21.06.2012 г., намиращ се в гр. Русе, ж.к. Дружба 2,
бул. Гоце Делчев 4, и представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2906, с площ
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1399 кв. м, а съгласно регулационен план – УПИ
III-2074 в кв. 613, гр. Русе, и изградената в него
едноетажна сграда(бивша баня) със застроена
площ 289 кв. м и сутерен с площ 289 кв. м.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 200 000 лв. без
ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 20 000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт
и обществени поръчки“, пл. Свобода 6, на цена
120 лв. с ДДС и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в Центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и да проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на
50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация
и следприватизационен контрол да определи
спечелилия търга участник.
11. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
В. Пенчев
5845
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ОБЩИНА СИЛИСТРА

ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 640
от 27 юни 2013 г.

РЕШЕНИЕ № 419
от 30 май 2013 г.
На основание чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ОУП за имоти с
идентификатори № 83510.658.399 и 83510.662.20
по КК на гр. Шумен при условия, както следва:
1. За имот с № 83510.658.399 (бивше поделение
„Тежък полк“) се определя Смесена многофункционална зона – „Спорт и обществено обслужване“,
с устройствени параметри: плътност на застрояване – до 40%; интензивност на застрояване – до
1,2; необходима озеленена площ – мин. 20%.
2. За имот с № 83510.662.20 (бивше поделение V полк) се определя Смесена централна
зона – Ц1, с устройствени параметри: плътност
на застрояване – от 40% до 80%; интензивност на
застрояване – от 1,2 до 3; необходима озеленена
площ – от 20% до 40%.
Решението ще влезе в сила след положително
становище на РИОСВ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 180 на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията, взето на заседание с протокол № 08
от 22.05.2013 г., Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
Одобрява следния подробен устройствен план
на територията на община Силистра: ПУП – план
за застрояване в ПИ № 004061 по плана за земеразделяне на с. Сребърна, община Силистра,
за промяна предназначението на земята и за
създаване на устройствена основа за изграждане
на базова станция за GSM/UMTS № VN4766.
На основание чл. 215, а л. 4 ЗУ Т заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ
могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Силистра до А дминистративния
съд – Силистра.
Председател:
М. Димитрова

Председател:
Г. Колев
5807

5976
РЕШЕНИЕ № 641
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 215 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 10 от
5.06.2013 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява следния подробен устройствен план на
територията на община Силистра: ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура за ПИ № 00895.507.1016 по КК и
КР на с. Айдемир, община Силистра.
Председател:
М. Димитрова
5977

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 223
от 17 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ предвид фактическите
обстоятелства в докладна записка от кмета на
община Съединение с вх. № 102 от 9.07.2013 г.
Общинският съвет – гр. Съединение, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект „Път ІV-64248 Съединение – Голям
Чардак – Царимир – Калояново“ от км 8+000 до
км 11+700 в отсечката с. Г. Чардак – с. Царимир.
Председател:
А. Вълков
5978
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ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 107
от 12 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява ПУП (подробни устройствени планове) – ПП (парцеларни планове) за елементи
на тех ническата инфраст ру к т у ра – т расе на
външно електрозахранване и водоснабдяване на
УПИ І-049131, кв. 58 по регулационния план на
с. Априлово:
сервитут на водопровода – по 3 м от двете
страни на трасето (подземно трасе);
сервитут на електропровода – по 2 м от двете
страни на трасето (подземно трасе).
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Н. Стоилов
5846
88. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 239, ал. 2 и чл. 253 ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ 0688/2003/005383 от 16.07.2013 г. възлага на
Борис Димитров Кьосев, адрес Дупница, ул.
Никола Малашевски 38, следния недвижим имот:
апартамент № 27, бл. 68, вх. Б, ет. 2, състоящ се от
44,14 кв. м с прилежащо мазе 3,65 кв. м, намиращ
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се в гр. Бобов дол, ул. Дружба, кв. 52. Имотът
е закупен за сумата от 2950 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане, което подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
5948
26. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, ИРМ – Стара Загора, на основание чл. 239, ал. 2 и чл. 253
ДОПК с постановление № 0026/2010/000188 от
10.07.2013 г. възлага на Община Мъглиж, ЕИК
по БУЛСТАТ 000817867, адрес за кореспонденция:
гр. Мъглиж, пл. Трети март 32, представлявано от
Господин Антонов Господинов, следния недвижим
имот: група № 1: аптека в гр. Мъглиж, намираща се на пл. Трети март 32 в масивна сграда
на един етаж с площ 290 кв. м, състояща се от
подготвителна за рецепти, зала за получаване на
лекарства, два скалада, канцелария и чакалня,
разположена в парцел ХХIV, квартал 380, при граници на аптеката: юг – площад, запад – площад,
изток – улица, север – улица. Самостоятелният
обект в сградата с идентификатор 49494.701.563.2.2
се намира в сграда 2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 49494.701.563, за сумата
99 000 лв.
5947
5. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява следните конкурси
за приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г. в
съответствие с Решение № 288 от 10.05.2013 г. на
Министерския съвет:
Ши- Области на висше образовафър ние, професионални направления и докторски програми

ОНС
„доктор“
заредов- дочно
но

1
1

2

3

4
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1

2

3

5

Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (вкл. методика на
лечебната физкултура)

3

6

Теория и методика на физическото възпитание и спортната
тренировка (вкл. методика на
лечебната физкултура) (кинезитерапия)

1

1.3.

Педагогика на обу чението
по...

1

Ме т од и к а н а о бу ч е н и е т о
(Методика на обучението по
български език и литература
в началните класове)

2

Методика на обучението (Методика на тех нологи чното
обучение по техника и технологии)

3

Методика на обучението по
информатика и информационни технологии)

1

4

Ме т од и к а н а о бу ч е н и е т о
(Методика на обучението по
музика)

2

2

Хуманитарни науки

2.1.

1

2

Филология

1

Общо и с ра вн и т ел но езикознание (балканско езикознание)

1

2

Български език

2

2.2

История и археология

1

Стара история (Тракология)

1

2

Документалистика, архивистика, палеографика

1

Педагогически науки

3

Нова и най-нова обща история

1

1.1

Теория и управление на образованието

4

Нова и най-нова обща история
(Балканска история)

1

1

Теория и управление на образованието (Управление на
образованието)

5

Средновековна обща история

1

1.2.

1

2.3

Педагогика

1

Теори я на възпитанието и
дидактика (теория на възпитанието)

1

2

Теори я на възпитанието и
дидактика (дидактика)

1

3

Теори я на възпитанието и
ди дак т ика (Педагог и ческ и
теории и технологии за овладяване на математически дейности)

1

Теори я на възпитанието и
дидактика (Педагогически теории и технологии за овладяване на музикални дейности)

1

4

Философия

1

История на философията

3

Социални, стопански и правни науки

3.1.

Социология, антропология и
науки за културата

1
2
3.2.

1

Социология

1

Теория и история на културата

4

Психология

1

Педагогическа и възрастова
психология

2

2

Психология на труда и професионална психодиагностика

1

3.3

4

Политически науки

1
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2

Политология

3

4

1

1

1

7.4.

Обществени комуникации и
информационни науки
Наукознание (Връзки с обществеността)

1
1

Право

1

Гражданско и семейно право

1

1

2

Трудово право и обществено
осигуряване

1

1

3

А дминист ративно право и
административен процес

1

4

Наказателно право

1

5

Наказателен процес

1

6

Международно право и международни отношения

2

3.7.

Администрация и управление

1

Икономика и у правление/
индустрия/(стопанско управление)

2

2

Социално управление

1

1
1

3.8.

Икономика

1

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

2

2

Организация и управление
извън сферата на материалното производство (социалнокултурната сфера)

1

3

Организация и управление
извън сферата на материалното производство (за ПИФ)

1

1

2

1

3.9.

Туризъм

1

Икономика и управление по
отрасли (туризъм)

4

Природни науки, математика
и информатика

4.2. Химически науки
1

Неорганична химия

1

2

Органична химия

1

4.5.
1

Математика
Изследване на операциите

1

4.6.

Информатика и компютърни
науки

1

Информатика (информационни системи за електронно
обучение)

1

2

Информатика

1

5

Технически науки

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

1

Компютърни системи, комплекси и мрежи

ВЕСТНИК

2

2
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2

3

4

Обществено здраве
Логопедия

1

ОБЩО:
56
12
От 1.09.2013 г. до 31.10.2013 г. кандидатите
подават следните документи: 1. заявление до
ректора за участие в конкурса; 2. автобиография
(европейски образец); 3. ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. мотивационно писмо за участие в конкурса; 6. медицинско свидетелство; 7.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията им в съответната научна област;
8. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс 50 лв. – плащането
се извършва в касата на ЮЗУ „Неофит Рилски“
(ректорат, етаж ІІ, стая 206). Всички документи
се представят приложени в папка. Документите
се приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
5963
6. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за
главни асистенти по: 1.2. Педагогика (педагогически теории и технологии за опознаване на
околната действителност) – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (култура
и медии) – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая 106, тел.: (073) 588
566, 0882 818 566.
5962
59. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна
техника, научна специалност или учебна дисциплина: Системно програмиране, към катедра
„Компютърни науки и технологии“, Факултет по
изчислителна техника и автоматизация, със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, отдел „Човешки
ресурси“, тел. 052/383-284.
5914
95. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по: област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.2. История и археология (История на България – Нова българска история) – един; доцент
по: област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство (Музикознание и музикално
изкуство – музикален фолклор) – един; главен
асистент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Германски езици – Съвременен
немски език) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректорската канцелария на ШУ, Шумен,
ул. Университетска 115, корпус 1, каб. 107. За
информация – тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM:
0899 901943.
5928
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95. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност Биофизика, за нуждите на секция „Електроиндуцирани
и адхезивни свойства“ към института със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 105.
5831
26. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява конкурс за избор на главен асистент в
професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност 05.04.11 Общо и сравнително
езикознание (съпоставително езикознание) за
нуждите на Секцията за общо и съпоставително
езикознание със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, бул. Шипченски проход 52,
бл. 17, ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
5724
21. – Институтът за държавата и правото при
БАН – София, обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент по Международно право
и международни отношения от област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.6. Право,
за нуждите на секция „Международноправни
науки“. Документи – в ИДП – София, ул. Сердика 4, ет. 3, в срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“.
5830
466. – Институтът по електроника при Българската академия на науките – София, обявява
конкурс за доцент по професионално направление
4.1. Физически науки (научна специалност Физика
на вълновите процеси) за нуждите на лаборатория „Лазерна локация“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по електроника, бул.
Цариградско шосе 72, 1784 София.
5880
23. – Институтът за изследване на обществата
и знанието при БАН – София, обявява конкурси
за главни асистенти по: специалност „Естетика“,
професионално направление 2.3. Философия, за
нуждите на секция „Култура, ценности и морал“ – един; специалност „Философия“, професионално направление 2.3. Философия, за нуждите
на секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София 1000, ул. Московска 13А, тел.
02/980 90 86.
5778
83. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за двама
главни асистенти по професионално направление 3.8 Икономика за специалност „Световно
стопанство и МИО“ – за секция „Международна
икономика“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и информация – в института, София, ул. Аксаков 3.
5779
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7. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурси за доценти
по: 05.03.21 Документалистика, архивистика,
палеографика за нуждите на секция „Помощни
исторически науки и информатика“ с проблематика „Изворознание и историческа демография“ – един; 05.03.04 Нова и най-нова обща
история за нуждите на секция „История на света
и международните отношения в ново и най-ново
време“ с проблематика „Източна Европа и Русия
ХХ век“ – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
стая 319 на института, тел. 02/979-63-84.
5960
46. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурси за: професор в професионално направление 4.2. Химически науки,
научна специалност 01.05.18 Химия на твърдото
тяло за нуждите на лаборатория „Каталитични
процеси за енергетиката и опазване на околната среда“ по тематично направление „Анализ
на повърхности“; доценти: в професионално
направление 4.2. Х имическ и нау к и, нау чна
специалност 01.05.18 Химия на твърдото тяло за
нуждите на лаборатория „Каталитични процеси
за енергетиката и опазване на околната среда“
по тематично направление „Анализ на повърхности“ – един; в професионално направление
4.2. Х ими ческ и нау к и, нау чна специа лност
01.05.18 Химия на твърдото тяло за нуждите на
лаборатория „Нови каталитични материали и
наноразмерни катализатори“ по тематично направление „Получаване и структура на желязосъдържащи материали“ – един; в професионално
направление 4.2. Химически науки, научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ
за нуждите на лаборатория „Молекулен катализ
с център по ЕПР спектроскопия“ по тематично
направление „Фото- и термохромни съединения
в катализа“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 11, тел. 979 35 63.
5961
3 35 . – И н с т и т у т ът з а л и т е р а т у р а к ъ м
БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна
специалност Литература на народите на Европа,
Америка, Африка, Азия и Австралия 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.
5949
4. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за редовни доценти по: област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Автомобилна техника) – един; област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Приложна механика) – един; редовни
асистенти по: област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство (Транспортна техника) – един; област на висшето образование
3. Социални, стопански и правни науки, про-
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фесионално направление 3.8. Икономика (Корпоративни финанси) – един; област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Икономика на транспорта) – един; област
на висшето образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация (Основи на логистиката) – един; област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Проектиране, строителство и поддържане на улици и
автомобилни пътища) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в деловодството на ВТУ
„Тодор Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев
158, тел. 9709-209.
5865
1. – Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 6.2. Растителна защита, научна специалност
Растителна защита (Фитопатология) – един за
нуждите на научен отдел „Фитопатология“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София 1080,
ул. Шосе Банкя 7.
5903
268. – Националният природонаучен музей
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност 10602
зоология, за нуждите на отдел „Безгръбначни
животни“ със срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в деловодството на Националния
природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител 1, София 1000.
5832
178. – Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по 4.1
Физични науки, 01.03.26 електрични, магнитни и
оптични свойства на кондензираната материя със
срок 2 месеца от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на ЦЛ СЕНЕИ – БАН, София 1784,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 877-84-48.
5800
738. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през януари, май и
юни 2013 г. са извършени продажби на следните
общински нежилищни имоти, представляващи:
1. незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.173
по КККР на гр. Велико Търново, за който имот
е отреден УПИ ХІІІ – за обслужващи и производствени дейности от кв. 4 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, Западна промишлена
зона – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на „Мегапорт“ – ООД, Велико Търново, представлявано от Мирослав Благоев Ангелов, за 68 910
лв., върху която сума е начислен ДДС в размер
13 782 лв.; общата сума по договора е в размер
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34 445 лв. на разсрочено плащане, с начална
вноска в размер 20 673 лв., остатъкът – платим на
четири равни вноски в срок до 7.01.2015 г.; 2. УПИ
I, кв. 67 по плана на с. Русаля, община Велико
Търново, заедно с построената в него едноетажна
масивна сграда (бивше училище) – собственост
на Община Велико Търново, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на сдружение
с нестопанска цел „Театрална формация БИСБАРД“ – София, представлявано от Анимари
Кирилова Димитрова, за 30 608 лв., върху която
сума е начислен ДДС в размер 2904,48 лв.; общата сума по договора възлиза на 33 512,48 лв.,
изплатена изцяло от купувача; 3. застроен ПИ
с идентификатор 37335.519.5 заедно със сграда
(бивше училище) с идентификатор 37335.519.5.1
по КККР за територията на с. Клъшка река, община Велико Търново – собственост на Община
Велико Търново, продаден чрез публичен търг с
явно наддаване на „Марпекс агро“ – ЕООД, Русе,
представлявано от Мариета Пенкова Павлова, за
9550 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката
е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ДДС).
5918
17. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е издадена заповед
№ РД-09-70 от 12.07.2013 г. на основание чл. 154,
ал. 5 ЗУТ за допълване на разрешение за строеж
№ 3 от 27.03.2012 г. за обект „Вътрешни пътни
връзки в района на сградите „Карго склад“ и
„Пожарна служба“ и нови площадкови мрежи на
летище Бургас“ с цел етапно изграждане на обекта.
Заповедта подлежи на обжалване на основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
6008
6. – Областният управител на област с административен център Варна съобщава, че на
основание чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 154,
ал. 2, т. 7 и 8 ЗУТ е издал Заповед № РД-13-7706214 от 19.07.2013 г. за допълване на разрешение
за строеж № 49 от 16.06.2011 г. за обект: „Нов
международен пътнически терминал на Летище
Варна“. Не се допуска предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 АПК на посочената
заповед с оглед гарантиране сигурността и безопасността на полетите и живота и здравето на
гражданите. На основание чл. 60, ал. 4 АПК отказът за допускане на предварително изпълнение
на заповедта може да се обжалва чрез областния
управител на област с административен център
Варна пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от съобщаването на заповедта в
„Държавен вестник“. В останалата част заповедта
подлежи на обжалване чрез областния управител
на област с административен център Варна пред
Въховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
5877
57. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
водоснабдяване, канализация и електроснабдяване на поземлен имот (ПИ) с проектен № 054017,
с обща дължина за водопровод – 270,50 м, и
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сервитут – 0,184 дка; обща дължина за канализация – 276,80 м и сервитут – 0,277 дка, преминаващи през ПИ № 235 и № 749 – частна общинска собственост (за селскостопански, горски и
ведомствени пътища), и електропровод с обща
дължина – 211,41 м, и общ сервитут – 0,528 дка,
преминаващ през ПИ № 749, всички в местността
Мутафчийска чешма в землището на гр. Казанлък,
ЕКАТТЕ 35167. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да разгледат проекта в стая 11 на
Община Казанлък и да направят писмени възражения и предложения по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
5917
68 . – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно водоснабдяване и електрозахранване“ на имот № 403045 в землището на с.
Голяновци, местност Керената, с трасе през ПИ
№ 403014 – полски път. Планът се намира в сградата на общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
5878
53. – Областният управител на област Русе
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 145,
ал. 2 и чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж
№ 5 от 23.07.2013 г. за обект: „Ремонт на ВЛ 110
kV „Стамболово“ в участъка от стълб № 80 до
стълб № 153“, с дължина на трасето 13 424 метра в землищата на населени места в общините
Русе и Сливо поле, област Русе. Разрешението за
строеж подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
5919
71. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
специализирана план-схема за газификация с
природен газ на гр. Стрелча. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация, Стрелча, пл. Дружба 2, ет. 2, стая № 5, и в сградата на
Информационния център. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заитересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация. За справки: тел. 03532/20-20, вътр. 120,
техническа служба.
5982

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Иван Георгиев Филатов
от Благоевград, ж. к. Запад, бл. 18, ет. 7, ап. 21,
против Заповед № 1428 от 15.11.2010 г. на кмета
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на община Благоевград, с която е одобрен подробен устройствен план – изменение ПР – план
за регулация за УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ІІІ в
кв. 4 по плана на промишлена зона, Благоевград,
както следва: 1. отреждане на УПИ ІХ за имот
с идентификатор 04279.619.13 и предназначение
на имота – за офиси, магазини и складове; 2.
отреждане на УПИ Х за имот с идентификатор
04279.619.14 и предназначение на имота – за
офиси, магазини и складове; 3. отреждане на
УПИ ІІІ за имот с идентификатор 04279.619.18,
ПУП – план за застрояване за УПИ ІХ, УПИ
Х и УПИ ІІІ в кв. 4 по плана на промишлена
зона, Благоевград, както следва: 1. за УПИ ІХ
имот с идентификатор 04279.619.13 – 2 бр. ниско
застрояване, свързано със застрояването в УПИ
Х и УПИ ІІІ – за офиси, магазини и складове; 2.
за УПИ Х имот с идентификатор 04279.619.14 – 2
бр. ниско застрояване, свързано със застрояването в УПИ ІХ и УПИ ІІІ – за офиси, магазини
и складове; 3. за УПИ ІІІ имот с идентификатор
04279.619.18 – ниско застрояване, свързано със
застрояването в УПИ ІХ и УПИ Х – за дейности
на „Благоевград – БТ“ – АД, е образувано адм. д.
№ 551/2013 г., насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.10.2013 г. 10 ч. в зала 002.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
5968
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Неделчо Стоянов
Караилиев от с. Ахелой, община Поморие, ул.
Велека 15, на Наредбата за престой и паркиране
на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията
на община Бургас, приета с решение на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 4 от протокол № 9
от 24.04.2012 г., изм. и доп. с решение по т. 6 от
протокол № 17 от 18.12.2012 г. По оспорването е
образувано адм.д. № 1546/2013 г., което е насрочено за 7.11.2013 г. от 14 ч.
5969
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Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 468/2013 г.
по Заповед № АК-04-35 от 17.07.2013 г., издадена
от областния управител на област Монтана за
оспорване на Решение № 401 от протокол № 26 от
19.06.2013 г. на Общинския съвет – гр. Чипровци.
Конституирани страни по делото са: протестираща
страна – областен управител на област Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Чипровци,
и служебно конституирана страна – Окръжна
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 468/2013 г. е насрочено за 11.10.2013 г. от 10,15 ч.
5965
Административният съд – Пловдив, обявява,
че ЕТ „Елбо – Елиза Борисова“, „Металхимпласт – КК“ – ЕООД, и Никола Йорданов Митев
са оспорили Решение № 106, взето с протокол № 6
от 10.04.2013 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
с което е одобрен ПУП – ПР за улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост
с устройствени зони „Кв. Хр. Смирненски III“,
район „Западен“, гр. Пловдив, и схеми: водоснабдяване, канализация, електроснабдяване,
телекомуникации, газоснабдяване, топлоснабдяване, вертикална планировка, транспортно-комуникационна система, екология, зелена система и
спорт, трансформация на собствеността; правила
и нормативи за прилагагне на ПУП – ПУР с
устройствени зони на „Кв. Хр. Смирненски III“,
район „Западен“, гр. Пловдив, за което е образувано адм.д. № 2059 по описа на съда за 2013 г.,
XVIII състав, насрочено за 3.10.2013 г. от 9,30 ч.
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 да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя.
5967
Районният съд – Кнежа, 1-ви състав, уведомява Василиос Анастасиос Кафандарис, гражданин
на Гърция, с неизвестен адрес, че срещу него е
заведено гр. д. № 263/2013 г. по описа на КРС
за делба като ответник и че в деловодството
на съда се намират исковата молба с приложенията, които може да получи в 14-дневен срок
от обнародването на уведомление в „Държавен
вестник“. При неявяване на Василиос Анастасиос
Кафандарис или на упълномощено от него лице
ще му се назначи особен представител.
5912
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Разградският районен съд съобщава на Шефки
Акпунар, роден на 11.04.1975 г., с неизвестен адрес
в Република Турция, че срещу него е заведено
гр. д. № 1054/2013 г. по описа на съда от Гюлзаде
Сунай Руфи по чл. 127а, ал. 2 СК. В деловодството
на съда се намират препис от искова молба и
приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. При неявяване на Шефки
Акпунар в указания двуседмичен срок съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5911
Тутраканският районен съд призовава Кольо
Петров Симеонов, роден през 1923 г., живущ
в Словакия, да се яви в съда като ответник в
двуседмичен срок, считано от обнародването в
„Държавен вестник“, за получаване на съобщенията по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея във връзка с предявения
от Радослав Златев Добрев, Пена Йонкова Симеонова, Мария Иванова Борисова, Пеню Иванов
Петров и Юлия Цветанова Тодорова иск за делба
по гр. д. № 107/2013 г., както да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще
му назначи особен представител.
5929
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр.д. № 299/2012 г. със страни:
ищец – Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, и ответници – Тодор Николов Мицикулев, с постоянен адрес
с. Долен, община Сатовча, и Валентина Алекова
Мицикулева с постоянен адрес с. Долен, община
Сатовча – лично и в качеството є на ЕТ „Валентино – Валентина Мицикулева“, ЕИК 101648727,
със седалище и адрес на управление с. Долен,
община Сатовча, с правно основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД, цена на иска: 520 947,81 лв., с
което се иска да се отнеме в полза на държавата
имущество на ответниците, а именно:
От Тодор Николов Мицикулев и Валентина
Алекова Мицикулева на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Нива с площ 6,989 дка, девета категория,
намираща се в местността Бърдо, съставляваща
имот № 61003 по картата на землището на с. Долен,
община Сатовча, област Благоевград, при граници:
имот № 61002 – нива, стопанисвана от Община
Сатовча, имот № 61001 – нива, стопанисвана от
Община Сатовча, имот № 61021 – полски път на
Кметство с. Долен, имот № 61013 – нива на Благой Георгиев Манолев, имот № 61012 – нива на
наследници на Ташо Костадинов Козелов, имот
№ 61008 – нива на наследници на Димитър Ангелов Мицикулев, имот № 61005 – нива на наследници на Илия Филев Илиев, имот № 61004 – нива
на наследници на Иван Георгиев Чешмеджиев,
кад. № 147 – полски път на Кметство с. Долен,
кад. № 126 – населено място и кад. № 146 – полски път на К метство с. Долен, придобита с
нотариален акт за покупко-продажба № 58, том
ІІ, рег. № 4641, дело № 234/2010 г. на нотариус
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Алина Хаджиева, нотариус с район на действие
РС – Гоце Делчев, вписан в СВ – Гоце Делчев,
с акт № 112, том ХVІІ, дело № 1265/9.09.2010 г.
– Недвижим имот „Кафе-аперитив и жилищен
етаж, представляващ комплекс „Валентино“, построен в УПИ І, имот планоснимачен № 499 от
квартал 46 по плана на с. Долен, община Сатовча,
Софийска област, с площ за имота 850 кв. м, при
съседи: от трите страни – улица и Димитър Бойков. Имотът е придобит на основание Разрешение
за строеж № 51 от 21.12.1997 г. и Удостоверение
№ 7 от 17.03.2004 г. за въвеждане в експлоатация,
издадени от Община Сатовча.
– Недвижим имот „Дърводелски цех“, построен в парцел VІІ, който е отреден за имоти с
планоснимачен № 561 и планоснимачен № 562 от
квартал 39 по плана на с. Долен, община Сатовча,
с площ за урегулирания парцел 760 кв. м, при
неуредени регулационни сметки, за придаваемите
места 245 кв. м, при съседи за парцела: от двете
страни – улица, Георги Вранчев и Благой Георгиев. Имотът е придобит на основание Разрешение
за строеж № 27 от 1.10.1998 г. и Удостоверение
№ 03 от 5.11.2003 г. за въвеждане в експлоатация,
издадени от Община Сатовча.
– Товарен автомобил „ГАЗ 53 А“ с ДК № БЛ
1253 Ч, с рама № 53636, двигател № 217237, цвят:
масленозелен, собственост на Тодор Николов
Мицикулев и Валентина Алекова Мицикулева.
– Намиращите се движими вещи в недвижимия имот – „Кафе-аперитив“, представляващ
комплекс „Валентино“, построен в УПИ І, имот
планоснимачен № 499 от квартал 46 по плана
на с. Долен, община Сатовча, Софийска област,
с площ за имота 850 кв. м, при съседи: от трите
страни – улица и Димитър Бойков.
– Намиращите се движими вещи в недвижимия имот – „Дърводелски цех“, построен в парцел
VІІ, който е отреден за имоти с планоснимачен
№ 561 и планоснимачен № 562 от квартал 39 по
плана на с. Долен, община Сатовча, с площ за
урегулирания парцел 760 кв. м, при неуредени
регулационни сметки, за придаваемите места
245 кв. м, при съседи за парцела: от двете страни – улица, Георги Вранчев и Благой Георгиев.
От Валентина Алекова Мицикулева на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
– Лек автомобил „Фолксваген Голф 1“ с ДК № Е
8844 ВС, първа регистрация: 14.11.2008 г., с рама
№ WVWZZZ1KZ9P014382, двигател № BXEB71951,
цвят: черен металик, собственост на Тодор Николов Мицикулев и Валентина Алекова Мицикулева.
От Валентина Алекова Мицикулева в качеството є на ЕТ „Валентино – Валентина Мицикулева“,
ЕИК 101648727, на основание чл. 9 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД
– Товарен автомобил „КАМАЗ 53212“ с ДК
№ Е 0887 АК, първа регистрация: 7.01.1987 г., с
рама № 532120029796, двигател № 002384392, цвят:
червен, собственост на ЕТ „Валентино – Валентина Мицикулева“, ЕИК 101648727, представлявано
от Валентина Алекова Мицикулева.
От Тодор Николов Мицикулев и Валентина
Алекова Мицикулева на основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
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– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажба на
недвижим имот, извършена с нотариален акт за
покупко-продажба № 193, том ІV, рег. № 6601, дело
№ 753/2001 г. на нотариус Елена Ласина-Оракова,
нотариус с район на действие РС – Гоце Делчев,
вписан в СВ – Гоце Делчев, с акт № 128, том VІ,
дело № 128 от 17.12.2001 г.
– Сумата в размер 2800 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажба на
недвижим имот, извършена с нотариален акт за
покупко-продажба № 193, том І, рег. № 1993, дело
№ 180/2001 г. на нотариус Елена Ласина-Оракова,
нотариус с район на действие РС – Гоце Делчев,
вписан в СВ – Гоце Делчев, с акт № 100, том ІІ,
дело № 150 от 30.03.2001 г.
От Тодор Николов Мицикулев на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД
– Сумата 20,90 USD, представляваща 31,13 лв.
по банкова сметка № BG39 BPBI 7922 4144 0752
01 USD, открита в „Юробанк и Еф Джи България“ – АД, с титуляр Тодор Николов Мицикулев,
ведно със законната лихва от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане.
– Сумата 532,35 лв. по сметка VISA ELEKTRON
с IBAN BG80 CBUN 9195 1000 2826 53 в левове,
открита в „МКБ Юнионбанк“ – АД, с титуляр
Тодор Николов Мицикулев, ведно със законната
лихва от датата на завеждане на иска до окончателното плащане.
– 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки един
от тях на обща стойност 5000 лв., притежавани
от Тодор Николов Мицикулев в капитала на
„Валентино ТМ“ – ЕООД, ЕИК 200247547, със
седалище и адрес на управление с. Долен, община
Сатовча, собственост към настоящия момент на
Тодор Николов Мицикулев.
От Валентина Алекова Мицикулева на основание
чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
– С у мата 4043,02 евро, равн яваща се на
7907,46 лв., по банкова сметка № BG64 UNCR
7000 4500 7559 47 EUR, открита в „Уникредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Валентина Алекова
Мицикулева, ведно със законната лихва от датата
на завеждане на иска до окончателното плащане.
– Сумата 27 174,84 евро, равняваща се на 53
149,37 лв., по банкова сметка № BG11 UNCR
7000 2503 8713 48 EUR, открита в „Уникредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Валентина Алекова
Мицикулева, ведно със законната лихва от датата
на завеждане на иска до окончателното плащане.
– Сумата 351,50 лв. по банкова сметка VISA
ELEKTRON с IBAN BG64 CBUN 9195 1000 2389
03 в левове, открита в „МКБ Юнионбанк“ – АД,
с титуляр Валентина Алекова Мицикулева, ведно
със законната лихва от датата на завеждане на
иска до окончателното плащане.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 3.12.2013 г. от 13,30 ч. в зала № 2
на Окръжния съд – Благоевград, и третите лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, могат да предявят съответния иск
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
5913
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Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 107/2013 г. със страни: Комисия
за отнемане на незаконно придобито имущество,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен
Георгиев Димитров, с адрес за призоваване: Велико Търново, пл. Център 2, стая 211А (сградата
на областен управител) против: Петър Генков
Петров с постоянен и настоящ адрес Габрово,
ул. Зелена ливада 19, вх. Б, ет. 2, ап. 6, Зорница
Минкова Ганкова с постоянен адрес Севлиево,
община Севлиево, област Габрово, ул. Освобождение 11, „БГ Екстрийм“ – ЕООД, ЕИК 107546736,
със седалище и адрес на управление Севлиево,
ул. Софийско шосе 8, с едноличен собственик,
управител и представител Петър Генков Петров,
с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ и с искане
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 374 700 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Петър Генков Петров
1. Лек автомобил БМВ 316, per. № ЕВ 0935 АВ,
рама WBACA11050EL29047, двигател 164D106047452,
дата на първа регистрация 29.06.1992 г., дата на
придобиване 4.06.2001 г., собственост на Петър
Генков Петров.
2. Мотоциклет „Сузуки 125“, per. № Г0987А,
рама JN125147541, двигател TN125147627, дата на
първа регистрация 22.05.1993 г., дата на придобиване 22.05.1996 г., собственост на Петър Генков
Петров.
3. 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки един
на обща стойност 5000 лв. от капитала на „БГ
Екстрийм“ – ЕООД, ЕИК 107546736, със седалище
и адрес на управление Севлиево, ул. Софийско
шосе 8; едноличен собственик и управляващ
Петър Генков Петров.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Петър Генков Петров и
Зорница Минкова Ганкова
1. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.51
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата, с площ 3200 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс; съседи:
65927.29.50; 65927.29.34; 65927.29.62; 65927.29.49,
собственост на Петър Генков Петров и Зорница
Минкова Ганкова.
2. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.50
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата,
с площ 1750 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване:
нива; съседи: 65927.29.37; 65927.29.34; 65927.29.51;
65927.29.49, собственост на Петър Генков Петров
и Зорница Минкова Ганкова.
(Двата имота, описани по-горе, са придобити от
Петър Генков Петров и Зорница Минкова Ганкова
с нотариален акт за покупко-продажба № 86, том
II, peг. № 3067, дело № 236 от 2001 г. на нотариус
Н. Косева № 298 с район на действие – Районен
съд – Севлиево, и вписан в Службата по вписванията при Районен съд – Севлиево, под вх. рег.
№ 948 от 25.07.2001 г., акт № 129, том II, дело
№ 488/2001 г., и представляват по нотариален
акт към момента на придобиване:
– Нива 1620 кв. м в местността Стъпалата
в землището на гр. Севлиево, съставляваща
имот № 029036, ЕК НМ 65927, трета катего-
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рия, при граници: имот № 029035 – нива, имот
№ 029034 – нива, имот № 029037 – нива, имот
№ 029045 – полски път на община Севлиево, и
– Нива 3330 кв. м в местността Стъпалата
в землището на гр. Севлиево, съставляваща
имот № 029035, ЕК НМ 65927, т рета категория, при граници: имот № 029029 – нива, имот
№ 029034 – нива, имот № 029035 – нива, имот
№ 029046 – полски път на община Севлиево.
Имот № 029036 и имот № 029035 са обединени в един имот № 029050 с площ 4,950 дка и
впоследствие разделен на два имота: Като двата
имота са обединени в един имот № 029050 с площ
4,950 дка и впоследствие разделен на два имота,
описани по-горе: 1 и 2.)
Предявяваме иск под условие на евентуалност
на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 и
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от Петър Генков
Петров и Зорница Минкова Ганкова: В случай
че до приключване на съдебното производство
срещу предмета на исковете с правно основание
чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
за реално отнемане срещу Петър Генков Петров
и Зорница Минкова Ганкова, а именно:
1. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.51
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата, с площ 3200 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс; съседи:
65927.29.50; 65927.29.34; 65927.29.62; 65927.29.49,
собственост на Петър Генков Петров и Зорница
Минкова Ганкова.
2. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.50
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата,
с площ 1750 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване:
нива; съседи: 65927.29.37; 65927.29.34; 65927.29.51;
65927.29.49, собственост на Петър Генков Петров
и Зорница Минкова Ганкова, се проведе успешно
принудително изпълнение за удовлетворяване на
вземане на кредитори, които се ползват с право
на предпочтително удовлетворяване от същия,
то в полза на държавата да се присъди сума в
размер на равностойността на сумата, получена в
резултат на изпълнението върху това имущество.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от „БГ Екстрийм“ – ЕООД,
ЕИК 107546736, със собственик и управител Петър
Генков Петров
1. Сграда с идентификатор 65927.29.51.1 в
гр. Севлиево, разположена в поземлен имот с
идентификатор 65927.29.51, застроена площ 457
кв. м, брой етажи: 1; предназначение: сграда за
търговия, а по скица на поземлен имот № 7913
от 7.12.2012 г. на поземлен имот с идентификатор
65927.29.51 в землището на гр. Севлиево, местност
Стъпалата, с площ 3200 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс; съседи:
65927.29.50; 65927.29.34; 65927.29.62; 65927.29.49, придобит от „БГ Екстрийм“ – ЕООД, ЕИК 107546736,
чрез управителя и представител Петър Генков
Петров с нотариален акт за покупко-продажба
№ 190, том I, peг. № 2188, дело № 153 от 2006 г.
на нотариус Н. Косева № 298 с район на действие
Районен съд – Севлиево, и вписан в Службата по
вписванията при Районен съд – Севлиево, под вх.
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рег. № 774 от 04.04.2006 г., акт № 49, том III, дело
№ 527/2006 г., и представляват по нотариален акт:
мотосалон и сервиз за мотоциклети със застроена
площ 458,60 кв. м и разгъната застроена площ
573,60 кв. м, ведно с всички подобрения в имота, ведно с правото на строеж в дворно място,
представляващо: нива – имот № 029051 с ЕКАТТЕ
65927 в землището на гр. Севлиево, местността
Стъпалата, с площ 3200 кв. м, начин на трайно
ползване – за строителство, при граници: имот
№ 029050 – нива, имот № 029034 – нива, имот
№ 029035 – нива, имот № 029046 – полски път
на община Севлиево.
2. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.61
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата, с площ 5000 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: нива; съседи: 65927.29.62; 65927.29.46;
65927.29.49.
3. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.62
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата, с площ 7762 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: нива; съседи: 65927.29.51; 65927.29.34;
65927.29.46; 65927.29.26; 65927.29.49; 65927.29.61.
4. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.26
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата, с площ 6300 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: нива; съседи: 65927.29.62; 65927.29.34;
65927.29.33; 65927.29.32; 65927.29.46; 65927.29.25.
Трите имота, описани по-горе: 2, 3 и 4, са придобити от „БГ Екстрийм“ – ЕООД, ЕИК 107546736,
чрез управителя и представител Петър Генков
Петров с нотариален акт за покупко-продажба
№ 99, том II, peг. № 3425, дело № 252 от 2003 г.
на нотариус Н. Косева № 298 с район на действие
Районен съд – Севлиево, и вписан в Службата
по вписванията при Районен съд – Севлиево,
под акт № 70, том VIII, дело № 1572/2003 г., вх.
рег. № 1960 от 22.08.2003 г. и нотариален акт за
покупко-продажба № 3, том II, peг. № 2288, дело
№ 158 от 2004 г. на нотариус Н. Косева № 298
с район на действие Районен съд – Севлиево, и
вписан в Службата по вписванията при Районен
съд – Севлиево, под акт № 140, том VII, дело
№ 1405/2004 г., вх. рег. № 1767 от 31.05.2004 г.
ПИ с идентификатор 65927.29.61 и ПИ с идентификатор 65927.29.62 са претърпели следните
трансформации, преди да придобият настоящото
си описание: нива 2671 кв. м, трета категория,
местността Стъпалата в землището на гр. Севлиево, представляваща имот № 029029, и нива 1340
кв. м, трета категория, местността Стъпалата
в землището на гр. Севлиево, представляваща
имот № 029028, са обединени в един имот с нов
№ 029035 с площ 4,011 дка. След влизане в сила
на кадастралната карта и кадастралните регистри
за гр. Севлиево новият имот № 029035 с площ
4,011 дка е обединен с имот № 029027 (нива) от
8,750 дка, като от него са образувани двата нови
имота, а именно поземлен имот с идентификатор
65927.29.61 с площ 5000 кв. м и поземлен имот
с идентификатор 65927.29.62 с площ 7762 кв. м.
Имот № 029026 с площ 6,300 дка, трета категория, местност Стъпалата, имотният № по плана
за земеразделяне на гр. Севлиево не е претърпял
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промени. След влизане в сила на кадастралната
карта и кадастралните регистри за гр. Севлиево
е с кадастрален идентификатор № 65927.29.26.
Предявяваме иск под условие на евентуалност
на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 6 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от „БГ
Екстрийм“ – ЕООД, ЕИК 107546736:
В случай че до приключване на съдебното
производство срещу предмета на исковете с
правно основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) за реално отнемане срещу „БГ
Екстрийм“ – ЕООД, ЕИК 107546736, а именно:
1. Сграда с идентификатор 65927.29.51.1 в гр. Севлиево, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.29.51, застроена площ 457 кв.м, брой
етажи: 1; предназначение: сграда за търговия, а
по скица на поземлен имот № 7913/7.12.2012 г.
на поземлен имот с идентификатор 65927.29.51
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата, с площ 3200 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс; съседи:
65927.29.50; 65927.29.34; 65927.29.62; 65927.29.49, придобит от „БГ Екстрийм“ – ЕООД, ЕИК 107546736,
чрез управителя и представител Петър Генков
Петров с нотариален акт за покупко-продажба
№ 190, том I, peг. № 2188, дело № 153 от 2006 г.
на нотариус Н. Косева № 298 с район на действие
Районен съд – Севлиево, и вписан в Службата по
вписванията при Районен съд – Севлиево, под вх.
рег. № 774 от 4.04.2006 г., акт № 49, том III, дело
№ 527/2006 г., и представляват по нотариален акт:
мотосалон и сервиз за мотоциклети със застроена
площ 458,60 кв. м и разгъната застроена площ
573,60 кв. м, ведно с всички подобрения в имота, ведно с правото на строеж в дворно място,
представляващо: нива – имот № 029051 с ЕКАТТЕ
65927 в землището на гр. Севлиево, местността
Стъпалата, с площ 3200 кв. м, начин на трайно
ползване – за строителство, при граници: имот
№ 029050 – нива, имот № 029034 – нива, имот
№ 029035 – нива, имот № 029046 – полски път
на община Севлиево.
2. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.61
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата, с площ 5000 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: нива; съседи: 65927.29.62; 65927.29.46;
65927.29.49.
3. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.62
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата, с площ 7762 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: нива; съседи: 65927.29.51; 65927.29.34;
65927.29.46; 65927.29.26; 65927.29.49; 65927.29.61.
4. Поземлен имот с идентификатор 65927.29.26
в землището на гр. Севлиево, местност Стъпалата, с площ 6300 кв. м, трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно
ползване: нива; съседи: 65927.29.62; 65927.29.34;
65927.29.33; 65927.29.32; 65927.29.46; 65927.29.25, се
проведе успешно принудително изпълнение за
удовлетворяване на вземане на кредитори, които
се ползват с право на предпочтително удовлетворяване от същия, то в полза на държавата да
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се присъди сума в размер на равностойността
на сумата, получена в резултат на изпълнението
върху това имущество.
1. Товарен автомобил „Форд Транзит“, peг.
№ ЕВ 4957А В, рама W F0DX XGBV DL A 33522,
двигател LA33522, дата на първа регистрация
10.05.1991 г. Дата на регистрация на името на „БГ
Екстрийм“ – ЕООД: 14.10.2003 г. Дата на договор
за покупка 25.09.2003 г.
2. Мотоциклет „Сузуки ДР 200 СЕ“, peг. № ЕВ
1493В, рама SH42A108556, двигател Н402111890,
дата на първа регистрация 1.01.1993 г. Дата на
регистрация на името на „БГ Екстрийм“ – ООД:
19.04.2007 г.
3. Мотоциклет „Кавазаки ЗХ 636 Б“, peг.
№ ЕВ 1966В, рама JKBZXJC195A016010, двигател ZX636CE015762, дата на първа регистрация
1.01.2005 г. Мотоциклетът е внесен на 11.05.2006 г.
от „БГ Екстрийм“ – ЕООД. Дата на регистрация
в КАТ на името на дружеството: 19.03.2009 г.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Петър Генков Петров
– Сумата в размер 24 000 лв., представляваща пазарната стойност на недвижим имот към
момента на продажбата му от ЕТ „Лардсон – Петър Генков“ с нотариален акт за покупко-продажба № 72, том II, peг. № 2818, дело № 245 от
20.07.2009 г. на нотариус Пл. Димитров № 543
с район на действие Районен съд – Севлиево, и
вписан в Службата по вписванията при Районен съд – Севлиево, под акт № 141, том 5, дело
№ 924/2009 г., вх. рег. № 2875 от 20.07.2009 г., а
именно: урегулиран поземлен имот VI-193 в кв.
19 по плана на с. Хирево, община Севлиево, с
площ 920 кв. м заедно с построената в този имот
двуетажна масивна жилищна сграда, частично на
маза, с дървен гредоред, със застроена площ 109
кв. м, състояща се от: първи етаж – кухня, две
стаи и складово помещение; втори етаж – четири
стаи и коридор.
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) от Петър Генков Петров и
Зорница Минкова Ганкова
– Сумата в размер 1200 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на мотопед „Ямаха В 50“, peг. № ЕВ0709Р, рама
VG54RWN011A104950, двигател 4UY203750, дата
на първа регистрация 1.01.2000 г., с договор от
4.04.2006 г.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) от „БГ Екстрийм“ – ЕООД,
ЕИК 107546736, със собственик и управител Петър
Генков Петров
– Сумата в размер 13 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на
мотоциклет „Хонда ВТР 1000СП“, peг. № ЕВ 0385В,
рама JH2SC45241M100170, двигател SC45E101046,
с дата на първа регистрация 1.01.2001 г., с договор
от 6.04.2004 г.
– Сумата в размер 3100 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на
мотоциклет „Кавазаки ВН 400“, peг. № ЕВ 1478В,
рама VNA400A17822, двигател VN400AE009532, с
дата на първа регистрация 1.01.1994 г., с договор
от 4.10.2007 г.
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– Сумата в размер 100 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на лек автомобил „Мерцедес МЛ 500“, peг.
№ ЕВ 4117АН, рама 4JGBB75E36A010939, двигател 11396430650933, с дата на първа регистрация
17.06.2005 г., с договор от 14.06.2007 г.
– Сумата в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на мотоциклет „Кавазаки ЗХ 636 Б“, peг.
№ ЕВ 1941В, рама JKBZXJC195A018324, двигател
ZX636CE018062, с дата на първа регистрация
1.01.2005 г., с договор от 25.08.2009 г.
– Сумата в размер 5400 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на мотоциклет „Ямаха ХВС 400 ДРАГ СТАР“,
peг. № ЕВ 1949В, рама VH01J001218, двигател
Н601Е001228, 400 куб. см, с дата на първа регистрация 1.01.1997 г., с договор от 14.01.2009 г.
– Сумата в размер 29 100 лв., получена от Петър
Генков Петров в качеството му на управляващ
и представляващ „БГ Екстрийм“ – ЕООД, както
следва: 29 000 лв. при сключване на предварителен
договор за продажба от 8.10.2007 г. с нотариална
заверка между „БГ Екстрийм“ – ЕООД – продавач, и Минко Ганков Минков – купувач, и 100 лв.,
платени от купувача в срока на произнасяне по
гр.д. № 148/2008 по описа на Районен съд – Севлиево (по което описаният договор е бил обявен
за окончателен с Решение № 24 от 16.07.2008 г.,
влязло в сила на 16.07.2009 г.), на следните недвижими имоти: почивна база в с. Младен, състоящ
се от земеделска земя от 17 546 кв. м с променено
предназначение – имот пл. № 13 и 14, с построените върху нея сгради – столова със ЗП 306 кв.м,
апартамент със ЗП 60 кв. м, бунгала 4 бр. със
ЗП по 45 кв. м, външни тоалетни със склад със
ЗП 55 кв. м, и част от имот пл. № 18 „Хангар за
лодки“, представляващ сграда със ЗП 180 кв. м с
прилежаща площ към нея 500 кв. м в землището
на с. Горско Косово, община Сухиндол, и нива,
представляваща имот с № 060119 в землището на
гр. Севлиево в местността Погребите с ЕКАТТЕ
65927, трета категория, при неполивни условия с
площ 17,070 дка.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото до първото
заседание за разглеждане на делото.
Първото съдебно заседание по делото е насрочено за 12.12.2013 г. от 15 ч.
6029
Разградският окръжен съд призовава кредиторите на ЕТ „Кичо – Николай Стефанов“, гр. Цар
Калоян, община Цар Калоян, област Разград,
ЕИК 827118415 (в несъстоятелност) – „УниКредит
Булбанк“ – АД, „Интернешънъл Асет Банк“ – АД,
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, „Енерго Про
Продажби“ – АД, „Търговска банка Д“ – АД,
„Туринвест“ – ООД, НАП – София, Емил Тачев
Маринов, Милотинка Захариева Николаева, Петко
Кирилов Петков и „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, да се явят в съда на 20.08.2013 г. в
11 ч. като ответници по частно търговско дело
№ 51/2013 г., заведено от ЕТ „Кичо – Николай
Стефанов“, гр. Цар Калоян, ЕИК 827118415, и от
„Панцерщурм – Гроссбабен“ – ЕООД, Русе, ЕИК
202266101, на основание чл. 679, ал. 1 ТЗ.
5964
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Международен форум за бизнес инициативи“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.09.2013 г. в 9 ч. на адрес: София ул.
Триадица 5, вх. Б, ет. 4, офис 406, при следния
дневен ред: 1. избор на председател, секретар и
протоколчик на общото събрание; 2. вземане на
решение за освобождаване и отписване на членове
на общото събрание и приемане и вписване на
нови; 3. вземане на решение за освобождаване
и отписване на членове на управителния съвет
и приемане и вписване на нови; 4. приемане на
нов устав; 5. разни.
5951
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Международен център за бизнес сътрудничество“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.09.2013 г. в 9 ч. на адрес: София,
ул. Триадица 5, вх. Б, ет. 4, офис 406, при следния
дневен ред: 1. избор на председател, секретар и
протоколчик на общото събрание; 2. вземане на
решение за освобождаване и отписване на членове
на общото събрание и приемане и вписване на
нови; 3. вземане на решение за освобождаване
и отписване на членове на управителния съвет
и приемане и вписване на нови; 4. приемане на
нов устав; 5. разни.
5952
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Международен център за бизнес развитие“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.09.2013 г. в 9 ч. на адрес: София, ул.
Триадица 5, вх. Б, ет. 4, офис 406, при следния
дневен ред: 1. избор на председател, секретар и
протоколчик на общото събрание; 2. вземане на
решение за освобождаване и отписване на членове
на общото събрание и приемане и вписване на
нови; 3. вземане на решение за освобождаване
и отписване на членове на управителния съвет
и приемане и вписване на нови; 4. приемане на
нов устав; 5. разни.
5953
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Международна асоциация за бизнес инициативи“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.09.2013 г. в 9 ч. на адрес: София ул.
Триадица 5, вх. Б, ет. 4, офис 406, при следния
дневен ред: 1. избор на председател, секретар и
протоколчик на общото събрание; 2. вземане на
решение за освобождаване и отписване на членове
на общото събрание и приемане и вписване на
нови; 3. вземане на решение за освобождаване
и отписване на членове на управителния съвет
и приемане и вписване на нови; 4. приемане на
нов устав; 5. разни.
5954
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българско научно дружество по
военна медицина“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо
събрание на членовете на 9.09.2013 г. в 14 ч. в
София, община „Триадица“, ул. Свети Георги
Софийски 3, зала № 10, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет на управителния съвет
за дейността на сдружението; проект за решение – ОС приема решение за приемане на отчет
на управителния съвет за дейността на сдружение
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с нестопанска цел „Българско научно дружество
по военна медицина“; 2. приемане на финансов
отчет на сдружението; проект за решение – ОС
приема решение за приемане на финансов отчет
на сдружението; 3. приемане на решение за изменения и допълнения на устава на сдружението
с оглед привеждането му в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ; проект за решение – ОС
приема решение за изменения и допълнения на
устава на сдружението с оглед привеждането
му в съответствие с действащите разпоредби на
ЗЮЛНЦ; 4. приемане на решения за приемане
на нови членове на сдружението съобразно подадени чрез УС 15 заявления за членство; проект
за решение – ОС приема решения за приемане
на нови членове на сдружение с нестопанска цел
„Българско научно дружество по военна медицина“
съобразно подадени чрез УС на сдружението 15
заявления за членство в сдружението; 5. приемане
на решение за освобождаване на управителния
съвет на сдружението; проект за решение – ОС
приема решение за освобождаване на членовете на
управителния съвет на сдружението; 6. приемане
на решения за избор на нов управителен съвет
на сдружението, председател и зам.-председатели
на УС; проект за решение – ОС приема решения
за избор на нов управителен съвет, председател
и зам.-председатели на управителния съвет на
сдружение с нестопанска цел „Българско научно
дружество по военна медицина“; 7. приемане на
решение за избор на контролен съвет на сдружението; проект за решение – ОС приема решение
за избор на контролен съвет на сдружението; 8.
разни. Поканват се членовете или техните писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
6013
2. – Управителният съвет на СК „Барад Дур“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.09.2013 г. в 14 ч. в София, ул. Цветан
Манчев 1а, при следния дневен ред: 1. промени
в състава на управителния съвет; 2. приемане на
финансов отчет за 2012 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5972
15. – Управителният съвет на Българската
браншова камара на енергетиците – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.09.2013 г. в 16 ч. в София, сградата
на Българската стопанска камара, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет – обсъждане и приемане; 2. доклад на
контролния съвет; 3. приемане на насоки за
дейността на управителния съвет на ББКЕ; 4.
приемане на бюджета на ББКЕ; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. при
същия дневен ред.
5905
34. – Управителният съвет на Българската
петролна и газова асоциация, София, на основание чл. 33, ал. 2, т. 3 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
9.10.2013 г. в 15,30 ч. в зала „Рила“ на „Шератон
хотел Балкан“, София, при следния дневен ред: 1.
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отчет за дейността на БПГА; 2. финансов доклад
за отчетния период; 3. приемане на нови членове
в БПГА; 4. заличаване на членство на компании,
неспазващи устава на сдружението; 5. гласуване
на промени в устава на БПГА; 6. провеждане
на избор на управителен съвет и председател на
БПГА; 7. разни. Съгласно чл. 29, ал. 1 от устава на
сдружението общото събрание се счита законно,
ако присъстват най-малко половината от всички
членове. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага за един час покъсно (16,30 ч.) при същия дневен ред и се счита
законно колкото и членове да се явят.
5907
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
педиатрите – специалисти от извънболничната
помощ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 12.10.2013 г. в
10,30 ч. в София, ресторант „Рубаят НДК“, вход
А5 (до пилоните), при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността на управителния
съвет през 2012 г.; 2. приемане на финансов
отчет на сдружението за 2012 г.; 3. приемане
на годишния бюджет на сдружението за 2014 г.;
4. обсъждане на дейността на УС на НСПСИП
по НРД 2014 г.; 5. обсъждане провеждането на
Седма национална практическа конференция по
педиатрия през 2014 г.; 6. обсъждане участие на
НСПСИП в Академия по ваксинопрофилактика;
7. разни. Общото събрание на основание чл. 6,
ал. 4 от устава на сдружението се счита законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на посочения кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи
за един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред и ще се счита законно колкото
и членове да се явят. Проектите за решения са
на разположение на всички членове.
5802
93. – Управителният съвет на Българска федерация „Гимнастика“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на федерацията на 15.10.2013 г. в 11 ч.
в София, бул. Васил Левски 75, при дневен ред:
избор на председател на БФ „Гимнастика“ и на
нов управителен съвет. 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. Писмените материали
по дневния ред са на разположение в офиса на
федерацията в София, бул. В. Левски 75.
5973
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротари клуб Банско – Разлог“ – Банско, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 30.09.2013 г. в 17 ч. в
гр. Банско, ул. България 22, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението за 2012 г.; 2. приемане на решение
за избор на нов управителен съвет и председател
на сдружението; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., при същия дневен ред.
Членовете на сдружението могат да се запознаят
с писмените материали по дневния ред на посочения адрес от 9 до 18 ч. всеки работен ден.
5970
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1. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб по бойни изкуства Боил“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.09.2013 г. в 14 ч. на адрес: Варна, местност Варна Йолу № 4, при следния дневен ред:
1. отчет за представянето на СКБИ „Боил“ в
държавните първенства по кик бокс за периода
1.01.2012 г. – 31.01.2012 г.; 2. относно подготовката
на състезатели на СК „Боил“ за участието им
в Световните първенства по кик бокс в Турция
и Бразилия; 3. приемане на решението за кандидатстване по програмите на МФВС – „Спорт
за децата в свободно време“ и „Спорт за хора
с увреждания и деца в риск“, утвърждаване на
изготвените проекти и тяхното финализиране; 4.
избор на нов председател и нови членове на УС; 5.
промяна на седалището на сдружението; 6. други.
5869
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на съдиите по
хандбал в България“, Велико Търново, на основание чл. 18, ал. 1 и 3 от устава на сдружението
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 29.09.2013 г. от 12 ч.
на адрес: Габрово, спортна зала „Орловец“, общо
събрание на сдружението при следния дневен
ред: 1. вземане на решение за прекратяване на
сдружението и ликвидацията му; 2. определяне на
ликвидатор; 3. определяне срок на ликвидацията;
4. разни. Поканват се членовете на сдружението
или писмено упълномощените им представители
да вземат участие в събранието.
5934
3. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство на ПМГ „Екзарх Антим І“ – Видин, на основание чл. 22 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква във
Видин на 9.09.2013 г. в 18 ч. общо събрание на
сдружението в сградата на ПМГ – ул. Княз Борис
І № 25, при следния дневен ред: 1. разглеждане
молбата на председателя на съвета на настоятелите Емилия Иванова Николова до общото
събрание за освобождаване от заемания пост;
2. избор на съвет на настоятелите; 3. избор на
председател; 4. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 5. отчет за дейността на
съвета на настоятелите и сдружението за 2012 г.;
6. промени в устава на сдружението; 7. приемане
на правила и ред за извършване на общественополезна дейност на сдружението; 8. обсъждане на
проблеми, свързани с гимназията, и предлагане
на варианти за подпомагане на решаването им
от страна на сдружението. При липса на кворум съгласно чл. 24 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага и се провежда един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред колкото и членове да се явят. Поканват се
всички заинтересовани да присъстват.
5859
1. – Управителният съвет на Центъра по
правата на човека „Васил Левски“ – Карлово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.10.2013 г. в 18 ч. в лекционната зала,
гр. Карлово, ул. Криволак 17, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на организацията за
2013 г.; 2. избор на ръководство; 3. приемане на
стратегически план за развитие 2012 – 2014 г.; 4.
определяне на сдружението като организация в
обществена полза.
5866
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1. – Управителният съвет на юридическото
лице – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Спортен
клуб Диана – МВР Монтана“, Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 18.10.2013 г.
в 17 ч. в Монтана, ул. Александър Стамболийски
2, при следния дневен ред: 1. освобождаване на
членове на УС на сдружението; 2. избор на нови
членове на УС на сдружението; 3. освобождаване
и избор на нов секретар на сдружението; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
5971
1. – Изпълнителният съвет на ПП „Дела“ на
основание чл. 14, ал. 1 от устава на ПП „Дела“
и чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с постъпило предложение на контролния съвет свиква редовно
общо делегатско събрание на 28.09.2013 г. в 11 ч.
в централата на ПП „Дела“ в Несебър, ул. Хан
Крум 22а, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя за дейността на партията; 2. предложения за промяна на устава на ПП „Дела“; 3.
персонални промени в състава на изпълнителния
съвет на ПП „Дела“; 4. персонални промени в
състава на контролния съвет на ПП „Дела“; 5.
други въпроси от организационна дейност. Нормата на представителство е един делегат на всеки
50 членове, избран на заседание на съответния
регионален клуб. Всеки делегат може в деня на
събранието да прави предложения за решения по
въпроси, свързани с дневния ред, а крайният срок
за упражняване на това право е до приключване
на обсъжданията по време на общото делегатско
събрание.
5935
36. – Управителният съвет на Военен спортен клуб „Ботев – Плевен“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
27.09.2013 г. в 13 ч. в Плевен, ул. Ген. Владимир
Вазов 2, в зала № 2, в сграда № 1 – щаб на в.ф.
22160 – Плевен, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за приемане на отчета на УС за
дейността на сдружението за 2012 г.; 2. вземане
на решение за приемане на годишния финансов
отчет на сдружението за 2012 г.; 3. вземане на
решение за промяна на устава на сдружението;
4. вземане на решение за промяна в състава на
УС; 5. вземане на решение за извършване на
промяна в начина на свикване на общо събрание
на сдружението – чрез отправяне на писмена
покана, поставена на мястото за обявления в
сграда № 1 – щаб на в.ф. 22160 – Плевен, която
се намира на адреса на управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения
ден, отпадане на задължението за обнародване
в „Държавен вестник“; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5867
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8. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дружество за приятелство с
народите на Русия и ОНД“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете си на 24.10.2013 г. в 17 ч. в зала „Берьозка“ на ул. Иван Вазов 25, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2012 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2012 г.; 3.
промени в устава на сдружението; 4. промени в
състава на управителния съвет; 5. приемане на
програма за работа през 2013 г.; 6. приемане на
бюджета за 2013 г. Поканват се всички членове
да участват в заседанието на редовното общо
събрание лично или чрез редовно упълномощен
представител. Регистрацията на членовете и на
техните пълномощници започва в деня на събранието в 16 ч. срещу представяне на документ
за самоличност, а пълномощниците представят
и изрично писмено пълномощно. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението в
Пловдив, ул. Иван Вазов 25, всеки работен ден
от 10 до 14 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
5931
1. – Управителният съвет на Съвета по туризъм „Самоков“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на сдружението
на 24.09.2013 г. в 17 ч. в Самоков, ул. Хан Кубрат
4, в офиса на сдружението, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2012 г.; 2. промяна в предмета на дейност на сдружението; 3. промяна в
целите на сдружението; 4. промяна в устава на
сдружението; 5. разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени
представители да участват в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5782
1. – Управителният съвет на сдружение „Център за европейски програми и проекти“, Самоков, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 25.09.2013 г. в 17 ч.
в Самоков, ул. Христо Захариев 7, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2012 г.; 2. промяна
в предмета на дейност на сдружението; 3. промяна
в целите на сдружението; 4. промяна в устава на
сдружението; 5. разни. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени
представители да участват в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5781
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