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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение във връзка с ваканция на
Народното събрание за 2013 г.
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 Решение № 470 от 2 август 2013 г. за
обявяване на 5 август 2013 г. за Ден на
национален траур
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Министерство
на земеделието и храните

Министерски съвет
 Постановление № 157 от 1 август
2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление

телна агенция „Морска администрация“, и Централната комисия за корабоплаване по Рейн
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти
Министерство
на образованието
и науката
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Административно споразумение
за взаимно признаване на свидетелства за правоспособност между правителството на Република България,
представено чрез Министерството
на транспорта, информационните
технологии и съобщенията – Изпълни-
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 Наредба № 82 от 22 юли 2013 г. за
придобиване на квалификация по професията „Компютърен график“
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Камара на архитектите
в България
 Наредба за отменяне на Наредба № 1
от 2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране
и инвестиционното проектиране
15

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
ОТ 1 АВГУСТ 2013 Г.

във връзка с ваканция на Народното
събрание за 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 42, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Народното събрание е във ваканция от
5 август 2013 г. до 31 август 2013 г. включително.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 31 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6128

за създаване на Съвет по децентрализация
на държавното управление
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Съвет по децентрализация
на държавното управление, наричан по-нататък
„съвета“, като постояннодействащ консултативен орган на Министерския съвет при провеждането на държавната политика в областта на
децентрализацията на държавното управление.
(2) Съветът:
1. подпомага Министерския съвет при
осъществяването на държавната политика в
областта на децентрализацията;
2. наблюдава, анализира и координира
изпълнението на Стратегията за децентрали-

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

зация и мерките, предвидени в програмата за
нейното изпълнение;
3. обсъжда проекти на нормативни актове,
които имат съществено отражение върху функциите и отговорностите на областните управители и на общините, и прави предложения до
органите на държавното управление;
4. внася чрез председателя си за разглеждане
от Министерския съвет предложения за промени
в националното законодателство в областта на
децентрализацията;
5. координира дейностите и мерките, предприемани от държавните органи, организации и
институции, както и от органите на местното самоуправление в областта на децентрализацията;
6. извършва ежегоден мониторинг за постигане целите на Стратегията за децентрализация;
7. подготвя и внася в Министерския съвет
до 31 май на съответната година ежегоден
доклад за изпълнението на Стратегията за
децентрализация.
Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател,
двама заместник-председатели и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на
регионалното развитие, а заместник-председатели – заместник-министър на регионалното
развитие и представител на органите на местното
самоуправление и местната администрация.
(3) Постоянни членове на съвета са: по един
заместник-министър на финансите, на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
на образованието и науката, на труда и социалната политика, на околната среда и водите,
на земеделието и храните, както и съответен
брой представители на органите на местното
самоуправление и местната администрация.
(4) Като членове на съвета с право на глас
при обсъждане на въпроси, отнасящи се до
тяхната компетентност, участват и заместникминистър на икономиката и енергетиката, на
здравеопазването, на правосъдието, на инвестиционното проектиране, на вътрешните работи,
на отбраната, на културата и на младежта и
спорта, областни управители – председатели на
регионалните съвети за развитие на 6-те района
от ниво 2, както и съответен брой представители на органите на местното самоуправление
и местната администрация.
(5) Участието на членовете в дейността на
съвета е лично. При обективна невъзможност
да участват в заседанията на съвета членовете
му се представляват от изрично упълномощени
за това длъжностни лица.
(6) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя на съвета по
предложение на съответните министри и на
Управителния съвет на Националното сдружение
на общините в Република България.
Чл. 3. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на 4 месеца.
(2) Заседанията на съвета се свикват от
председателя или по инициатива най-малко на
една трета от членовете му.
(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета най-малко
5 дни преди датата на заседанието. Промени
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и предложения по дневния ред може да предлага всеки член на съвета най-късно един ден
преди датата на заседанието. Предложенията и
промените в дневния ред се гласуват от съвета.
(4) Заседанията на съвета се откриват и
провеждат, ако на тях присъстват не по-малко
от половината от постоянните членове. Решенията се вземат с мнозинство от две трети от
присъстващите членове.
(5) В протокола се отразяват само взетите
решения. До 5 дни след провеждане на заседанието секретариатът на съвета изготвя проект на
протокол, който се изпраща на всички членове
на съвета. Окончателен вариант на протокола
се изготвя до 10 дни след провеждане на заседанието и се подписва от председателя на съвета.
Чл. 4. (1) На заседания на съвета могат да
бъдат канени представители на постоянните
комисии на Народното събрание, на администрацията на Министерския съвет, както и
представители на други държавни институции,
местни власти и неправителствени организации,
имащи отношение към разглежданите въпроси.
(2) Представителите по ал. 1 не участват при
формирането на кворума и при гласуването.
(3) Съветът може да привлича експерти и да
създава работни групи по конкретни въпроси,
свързани с непосредственото изпълнение на
функциите му.
Чл. 5. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. насрочва заседанията, определя дневния
ред и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
4. внася за разглеждане на заседания на
Министерския съвет предложенията по чл. 1,
ал. 2, т. 4.
(2) При отсъствие на председателя на съвета
неговите функции се изпълняват от определен
от него заместник-председател.
Чл. 6. (1) Административното и техническото
обслужване и експертното осигуряване на съвета
се осъществява от Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие
и административно-териториално устройство“
на Министерството на регионалното развитие.
(2) Секретариатът осъществява експертното
осигуряване на съвета, като:
1. организира събирането и обобщава представените становища по разглежданите от
съвета материали;
2. изразява становища и предложения по
законосъобразността и целесъобразността на
предложените за приемане от съвета решения;
3. анализира и координира изпълнението
на Стратегията за децентрализация и мерките,
предвидени с програмата за изпълнението є;
4. организира и координира подготовката,
а при необходимост – участва в подготовката
на проекти на актове по чл. 1, ал. 2, т. 4 за
внасянето им за разглеждане на заседание на
Министерския съвет;
5. координира работата на създадените от
съвета работни групи по чл. 4, ал. 2;
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6. координира и подпомага изпълнението
и отчитането на изпълнението на решенията
на съвета;
7. организира и координира подготовката на
ежегодния доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация;
8. поддържа портала на Съвета по децентрализация на държавното управление;
9. изпълнява други задачи, възложени от
председателя на съвета.
(3) Секретарят на съвета организира, координира и контролира подготовката и провеждането
на заседанията му, изготвя протокол за всяко
заседание и съхранява документацията на съвета.
Заключителни разпоредби
§ 1. В срок 10 дни от влизането в сила на
постановлението съответните министри и Управителният съвет на Националното сдружение на
общините в Република България да направят
предложения за заместник-министри, съответно представители на органите на местното
самоуправление и местната администрация, за
членове на съвета.
§ 2. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за
административната реформа (обн., ДВ, бр. 64
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2009 г., бр. 25,
77 и 80 от 2011 г. и бр. 30 и 62 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 т. 8 – 12 се отменят.
2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Съветът се състои от председател и
членове. Председател е заместник министърпредседателят по икономическото развитие.
Членове на съвета са: по един заместник-министър на труда и социалната политика, регионалното развитие, инвестиционното проектиране, финансите, правосъдието, земеделието и
храните, икономиката и енергетиката, околната
среда и водите, транспорта, информационните
технологии и съобщенията, вътрешните работи,
отбраната, външните работи, здравеопазването,
образованието и науката, културата, младежта
и спорта, определени от съответния министър,
и главният секретар на Министерския съвет.“
3. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
§ 3. В Правилника за организацията на
дейността на Съвета за административната
реформа, приет с Постановление № 283 на
Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 15,
25, 77 и 80 от 2011 г., бр. 101 от 2012 г. и бр. 30
и 62 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „и децентрализацията“ се заличават.
2. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Председател на съвета е заместник
министър-председателят по икономическото
развитие. Членове на съвета са: по един заместник-министър на труда и социалната политика,
регионалното развитие, инвестиционното проектиране, финансите, правосъдието, земеделието и
храните, икономиката и енергетиката, околната
среда и водите, транспорта, информационните
технологии и съобщенията, вътрешните работи,
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отбраната, външните работи, здравеопазването,
образованието и науката, културата, младежта
и спорта, определени от съответния министър,
и главният секретар на Министерския съвет.“;
б) алинея 3 се отменя.
3. В чл. 5, ал. 1, т. 4 думите „и 10“ се заличават.
4. В чл. 12, ал. 3 изречение второ се заличава.
5. В чл. 16, ал. 4 след думата „съвети“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
6. В чл. 20, ал. 1 след думата „съвети“ се
поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 4. В чл. 77б, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация, приет с Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г.,
бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25,
31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от
2012 г. и бр. 30 и 51 от 2013 г.), се правят следните изменения:
1. В т. 3 буква „д“ се отменя.
2. В т. 7 думата „децентрализация“ се заличава.
3. В т. 8 след думата „съвети“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
§ 5. Постановлението се приема на основание
чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.
§ 6. За неуредените с постановлението въпроси се прилага Правилникът за организацията
и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона
за администрацията, приет с Постановление
№ 117 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ,
бр. 47 от 2012 г.).
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6150

РЕШЕНИЕ № 470
ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г.

за обявяване на 5 август 2013 г. за Ден на
национален траур
На основание чл. 105 от Конституцията на
Република България във връзка с чл. 22 от
Закона за държавния печат и националното
знаме на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява 5 август 2013 г. за Ден на национален траур по повод на трагично загиналите
миньори от мина „Ораново“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6195
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
АДМИНИСТРАТИВНО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за взаимно признаване на свидетелства за
правоспособност между правителството на
Република България, представено чрез Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията – Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, и Централната комисия за корабоплаване по Рейн
(Одобрено с Решение № 865 от 1 декември
2011 г. на Министерския съвет. В сила от
1 юли 2012 г.)
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на
Република България, и Централната комисия
за корабоплаване по река Рейн (ЦККР),
желаейки да облекчат задълженията, възложени на специалистите по вътрешни водни
пътища, и да улеснят свободното движение
на плавателния състав,
и в този смисъл стремейки се „да ускорят
паневропейското сътрудничество с оглед либерализирането и утвърждаването на транспорта по вътрешни водни пътища“ съгласно
паневропейските конференции в Ротердам
(2001) и Букурещ (2006),
отбелязвайки, че взаимното признаване на
свидетелства за правоспособност трябва да е
съпътствано от механизми за административно
сътрудничество между ЦККР и българските
органи с цел да се гарантира съответствие на
свидетелствата, да се разработят общи практики и да се установят надеждни системи за
обмен на информация,
се споразумяха за следното:

ВЕСТНИК

(Iffezheim) и Спийк (Spijk) в съответствие с
Приложение D3 на Правилника за корабоплаване по река Рейн;
– титулярят на свидетелство за право
способност на възраст навършени 50 години
трябва да представи свидетелство за физическа
и психическа годност съгласно анекс B3 на
Регламента за специалистите, които плават по
Рейн, и което трябва да бъде подновявано съгласно разпоредбите на споменатия Регламент.
Компетентните български органи признават валидност та на свидетелството за
правоспособност (Grande Patente) за всички
вътрешни водни пътища на Република България без допълнителни условия.
Член 2
Компетентни органи
1. Оправомощени органи за издаване на
свидетелство за правоспособност (Grande
Patente) и свидетелство за правоспособност
в района между Ифзейм (Iffezheim) и Спийк
(Spijk)
Държава

Издаващ орган

B

S.P.F. Mobilité et Transports (Мобилност и транспорт)/F.O.D. Mobiliteit
en Vervoer (Мобилност и транспорт)
Direction Générale Transport Terrestre
(Главна дирекция „Наземен транспорт“)/Directoraat-Generaal Vervoer
Te Land (Главна дирекция „Наземен
транспорт“)
City Atrium rue du Progrès 56 (град
Атриум, ул. Прогрес 56)/
City Atrium Vooruitgangstraat 56 (град
Атриум, ул. Прогрес 56)
B-1210 Bruxelles (Брюксел)

CH

Direction ports rhénans suisses (Швейцарска пристанищна дирекция на
река Рейн), Postfach
(Постфач), CH-4019 Bâle (Бал)

D

Воден транспорт и корабоп л а в а н е – З а п а д Wa s s e r - u n d
Schifffahr tsdirek tion West (Воден
транспорт и корабоплаване – Запад),
Cheruskerring 11 (Черускеринг 11),
D-48147 Мюнстер (Münster)
Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd
(Воден транспорт и корабоплаване – Юг), Wörthstrasse 19 (Вортштрасе
19), D-97082 Вюрцбург (Würzburg)
Wasser- u nd Sch i fffa h r tsd i rek tion
Südwest (Воден транспорт и корабоплаване – Югозапад), Bruckner
Straße 2 (Брюкнър Страбе 2), D-55127
Майнц (Mainz)

F

Service de la Navigation de Strasbourg
(Отдел за корабоплаване Страсбург)
14 rue du Maréchal Juin (ул. Маршал
Жуан 14), F-67084 Strasbourg (Страсбург)

Член 1
Взаимно признаване
Валидността на българските свидетелства
за правоспособност по Рейн се признава
съгласно резолюция на ЦККР считано от
1 юли 2012 г., след като е изпълнено следното
допълнително условие:
– титулярят на свидетелството за право
способност трябва да представи документ, че
е запознат с района за плаване между Ифзейм
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Държава

Издаващ орган

NL

CCV, afdeling binnenvaart (афделинг
биненварт) Постбус (Postbus) 1970
2280 DZ Рийсвийк (Rijswijk)

2. Компетентният български орган за издаване на свидетелство за правоспособност е:
Изпълнителна
агенция
„Морска
администрация“
Дирекция
„Морска
администрация“ –
Русе

гр. Русе 7000
тел.: +359 82 815 815
ул. Пристафакс : +359 82 824 009
нищна 20
stw_rs@marad.bg
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и да се дискутират трудностите, срещнати
по прилагането на Споразумението, и да
се уеднаквят практиките на тези комисии.
В събранието може да участват и изпитни
комисии на държави, чиито свидетелства за
правоспособност и свидетелства за право на
управление на кораб с помощта на радиолокатор са признати по река Рейн, както и
изпитни комисии на държавите със статут на
наблюдател в ЦККР.
Член 5
Предаване на информация, свързана с решения за отнемане, временно отнемане и
забрана за плаване

3. Договарящите се страни се информират
незабавно за всички промени в списъка на
компетентните органи в съответствие с член 6
от това Споразумение.
Член 3
Общи събрания
При необходимост се свиква Общо събрание, съставено от експерти от държавите – членки на ЦККР, и Република България.
В събранието може да участват и експерти
от държави, чиито свидетелства за право
способност и свидетелства за право на управление на кораб с помощта на радиолокатор
са признати по река Рейн, както и експерти
от държави и международни организации,
които се ползват със статут на наблюдател в
ЦККР. Секретариатът на ЦККР предоставя
необходимата логистична подкрепа за организиране на тези събрания.
Целите на Общото събрание са:
– да гарантира, че развитието и евентуалните изменения в нормативната
уредба, които ще бъдат необходими
в бъдеще, няма да противоречат на
общите условия;
– да обсъжда трудностите по прилагането на Споразумението, констатираните нарушения и евентуалното
им разрешаване;
– да координира механизмите за контрол между държавите;
– да сравнява начините за изпитване
за придобиване на свидетелства за
правоспособност в различните държави;
– да спомага за уеднаквяване на свидетелствата.
Член 4
Общо събрание на изпитните комисии
Общо събрание на изпитните комисии
на река Рейн и тези на Република България
се свиква редовно с цел да се обменя опит

Компетентните органи на река Рейн и
българските органи се информират взаимно
и своевременно за всяко решение за отнемане
или временно отнемане на свидетелството за
правоспособност или за всяка взета мярка за
забрана за плаване. Информацията първоначално се предава чрез Секретариата на ЦККР.
Информацията може да бъде изпратена по
електронен път.
Член 6
Задължение за информиране и консултиране
в случай на предложение за изменение на
нормативната уредба
Договарящите се страни по Споразумението се информират взаимно, във възможно
най-кратки срокове и независимо от срещите
на Общото събрание, за изменения на нормативната уредба. Договарящите се страни се
консултират помежду си преди приемането
на изменения в съответната нормативна база
с цел избягване на бъдещи несъответствия.
В слу чай на изменение Договарящите се
страни незабавно представят измененията в
нормативната уредба, като уточняват датата
на влизането им в сила.
Член 7
Прекратяване на взаимното признаване
1. При промени в нормативната уредба,
ако една от Договарящите се страни счете,
че условията за получаване на свидетелство
за правоспособност и свидетелства за право
на управление на кораб с помощта на радиолокатор вече не са еднакви, Договарящите се
страни се срещат с цел да намерят решение,
преговаряйки за запазване на взаимното признаване на съответните свидетелства.
2. Ако след преговори една от Договарящите се страни е убедена, че условията вече
не са еднакви, решението за взаимно признаване на съответните свидетелства може
да бъде отменено. Това решение влиза в сила
дванадесет месеца след съобщаването му на
другата Договаряща се страна.
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Член 8
Заключителни разпоредби
1. Това споразумение влиза в сила на
1 юли 2012 г.
2. Всяка от Договарящите се страни може
да прекрати това Споразумение с писмено
предизвестие до другата Договаряща се страна. Денонсирането влиза в сила дванадесет
месеца след получаването на известието от
другата Договаряща се страна.
3. Оригиналният текст на Споразумението се депозира при Генералния секретар на
ЦККР. Френският, немският, холандският
и българският текст на Споразумението са
еднакво достоверни.
Будапеща, 15-и декември 2011 г.
За Република
България:
к.д.п. Сергей Църнаклийски,
изпълнителен директор
на ИА „Морска
администрация“
5994

За Централната
комисия за
корабоплаване
по Рейн:
Жан-Мари
Въохрлинг,
главен секретар

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти (обн.,
ДВ, бр. 41 от 2006 г.; изм., бр. 102 от 2006 г.,
бр. 40, 48 и 90 от 2008 г., бр. 50 от 2010 г.,
бр. 10 и 94 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ след думите „едри преживни
животни“ се добавя „(ЕПЖ)“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. при целогодишно пасищно отглеждане
на ЕПЖ, ДПЖ и еднокопитни животни от
местни, застрашени от изчезване и изчезващи
породи, включени в списък, подаван ежегодно
от Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството, утвърден
със заповед на министъра на земеделието и
храните;“.
3. Създават се т. 3 и 4:
„3. при целогодишно пасищно отглеждане
на месодайни породи ЕПЖ и/или ДПЖ;
4. за животновъден обект – пасище.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) При отглеждане до 10 броя ЕПЖ с
приплодите им до едногодишна възраст, до
50 броя ДПЖ с приплодите им до 6-месечна
възраст, до 10 броя еднокопитни с приплодите им до едногодишна възраст, до 120 броя
зайци, до 350 броя кокошки носачки, до 500
броя бройлери не се спазват изисквания за
минимални разстояния между два различни
обекта, а се спазват само изискванията по
чл. 3, ал. 1, т. 3, чл. 4, ал. 1, т. 2, 3 и 5, чл. 9,
ал. 1, т. 1, 3 и 7, чл. 10, т. 2, 3, 4, и 5.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в т. 2:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) за отглеждане на повече от 10 броя ЕПЖ
и приплодите им до едногодишна възраст не
по-малко от 15 метра;“
б) в буква „б“ числото „200“ се заменя с
„10“;
в) буква „г“ се изменя така:
„г) за отглеждане на други видове животни с изключение на тези по чл. 2, ал. 2 – не
по-малко от 10 м.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Разстоянията между животновъдни
обекти за отглеждане на различни видове
животни e най-малко 25 м, измерено между
сградите на животновъдните обекти, когато в тях се отглеждат над 10 броя ЕПЖ с
приплодите им до едногодишна възраст, 50
броя ДПЖ с приплодите им до 6-месечна
възраст, 10 еднокопитни с приплодите им
до едногодишна възраст, 120 броя зайци, 350
броя кокошки носачки и 500 броя бройлери.“
3. Създава се ал. 9:
„(9) В животновъдните обекти на един
собственик или ползвател се допуска:
1. едновременно отглеждане на животните
по чл. 2, ал. 2;
2. едновременно отглеждане само на ЕПЖ
и ДПЖ и еднокопитни животни извън случаите на чл. 2, ал. 2;
3. едновременно отглеждане на всички видове животни, които се използват за научни
изследвания, учебни цели в учебни заведения,
университети и поделения на Селскостопанската академия.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. снабдени са с питейна вода от собствени
и/или от обществени водоизточници, която да
отговаря на изискванията на Наредба № 9 от
2001 г. за качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели (ДB, бр. 30 от 2001 г.);“
б) в т. 5 думите „постоянна“ и „с височина
не по-малка от 150 cm“ се заличават;
в) в т. 8 след думата „ТСЕ“ се добавя „от
ЕПЖ и ДПЖ“;
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г) в т. 9 след думите „обособено място“
се добавя „или контейнер“, а след „други
животни“ се добавя „или хора“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 5. В чл. 5 след думата „птицевъдство“ се
поставят скоби и в тях се добавя „с изключение
на обектите за отглеждане на водоплаващи“.
§ 6. В чл. 8, т. 5 след думата „собственика“
се добавя „или ползвателя“.
§ 7. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „говеда и биволи“ се заменят с „ЕПЖ“.
2. В т. 2 след думата „помещения“ се добавя
„или боксове“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. имат съоръжения за добив и помещения за измиване, дезинфекция, съхранение
на инвентара за доене (при случаи, различни
от доилна зала и централен млекопровод) и
помещение със съоръжения за съхранение на
млякото до предаването му за преработка,
които отговарят на ветеринарно-санитарните и
хигиенните изисквания при добива на сурово
мляко; във ферми по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква
„в“ от Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните
изисквания при производството, съхранението
и транспортирането на сурово краве мляко и
изискванията за търговия и пускане на пазара
на мляко и млечни продукти (ДВ, бр. 23 от
2008 г.) е достатъчно да има осигурени условия
за измиване, дезинфекция и съхранение на
съоръженията за доене и условия за хладилно
съхранение на млякото.“
4. Точка 6 се отменя.
5. Точка 7 се изменя така:
„ 7. имат място за временно съхранение на
тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект и технологията
на отглеждане, като ферми, разположени в
нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване
на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.),
освен в случаите при сключен договор с
преработвателно предприятие за ежедневно
извозване на торовите маси;“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „овце и кози“
се заменят с „ДПЖ“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. имат двор за разходка;“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. при добив на мляко разполагат с подходящи условия за измиване, дезинфекция и
съхранение на инвентара за доене и помещение за съхранение на млякото до предаването
му за преработка, което отговаря на норма-
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тивната уредба за ветеринарно-санитарните
и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко;“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. имат място за временно съхранение на
тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета
на животновъдния обект и технологията на
отглеждане, като ферми, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията
на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници, освен в случаите при сключен
договор с преработвателно предприятие за
ежедневно извозване на торовите маси.“
§ 9. В чл. 11, ал. 5, т. 2 след думата „собственика“ се добавя „или ползвателя“.
§ 10. В чл. 12 т. 6 се изменя така:
„6. имат място за временно съхранение на
тор и обеззаразяване, съобразено с капацитета на животновъдния обект, като ферми,
разположени в нитратно уязвимите зони,
спазват изискванията на Наредба № 2 от
2007 г. за опазване на водите от замърсяване
с нитрати от земеделски източници, освен в
случаите при сключен договор с преработвателно предприятие за ежедневно извозване
на торовите маси.“
§ 11. В чл. 14, ал. 1 след думите „отглеждане
на птици“ се поставят скоби и в тях се добавя
„с изключение на обектите за отглеждане на
водоплаващи“.
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. двор за разходка при подрастващите,
оборудван с поилки, в които водата ежедневно
се подменя;“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Създават се т. 4 – 10:
„4. ограда, осигуряваща безопасност на
обекта и здравно благополучие на животните;
5. ветеринарно-санитарен филтър (мокър
и/или сух) на входа на обекта;
6. дезинфекционна площадка за транспортни средства;
7. помещения, отговарящи на технологичните норми за отглеждане на водоплаващи;
8. силози или обособени помещения, гарантиращи безопасното съхранение на фуража;
9. битови помещения със съответните санитарни възли;
10. място за временно съхранение на тор
и обеззаразяване, съобразено с капацитета
на животновъдния обект, като ферми, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват
изискванията на Наредба № 2 от 2007 г. за
опазване на водите от замърсяване с нитрати
от земеделски източници, освен в случаите
при ск лючен договор с преработ вателно
предприятие за ежедневно извозване на торовите маси.“
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§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думата „Собственикът“ се добавя „или ползвателят“.
2. В т. 11 буква „б“ се изменя така:
„б) обособеното място или контейнера за
съхранение на трупове от умрели животни;“.
§ 14. В допълнителните разпоредби в § 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Животновъден обект“ е всяко място,
където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение
на ветеринарни клиники или амбулатории.“
2. Създава се т. 4а:
„4а. „Животновъден обект – пасище“ е
място с тревни фуражни култури, където
временно се отглеждат или настаняват ЕПЖ,
ДПЖ или еднокопитни животни.“
3. Точка 10а се отменя.
4. Точка 17 се изменя така:
„17. „Собственик или ползвател на животновъден обект“ е физическо или юридическо
лице, което притежава документи, доказващи
собствеността или правото на ползване на
обекта.“
5. Създава се т. 37:
„37. „Месодайни породи“ са породи, специализирани за производството на месо, като
добитото от тях мляко се използва за лична
консумация.“
§ 15. В преходните и зак лючителните
разпоредби в § 4 думите „чл. 132, ал. 2“ се
заменят с „чл. 137, ал. 10“.
§ 16. В приложение № 2 към чл. 9, т. 2 и 5
в раздел 1 „Оптимални норми за настаняване“
в т. 1.1. „Оптимални норми за използваема
площ за едно животно“ ред 1 и ред 2 от таблицата се изменят така:
„
Категория
животни

Система на
отглеждане

Използваема площ,
кв.м
в помещение на двор

1. Крави(*)

вързано,
свободно

6,0

6,0

Биволици

вързано,
свободно

7,0

7,0

2. Телета(**) – индивидуално
на възраст
в бокс/клетка
до 15 дни
– групово в бокс
Малачета на
възраст до 15 в бокс/клетка
дни
– групово в бокс

1,0 – 1,5
2 – 3
1,7
3,4

“
§ 17. В приложение № 9 към чл. 15, т. 1
в раздел І „Изисквания към параметрите на
жизнената среда при отглеждане на гъски“ в
т. 1 „Изисквания към използваемата площ“
точки 1.1 – 1.5 се отменят.
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§ 18. Навсякъде в наредбата след думата
„собствениците“ се добавя „или ползвателите“.
Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
6034

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
НАРЕДБА № 82
от 22 юли 2013 г.

за придобиване на квалификация по професията „Компютърен график“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 213060 „Компютърен график“ от област
на образование „Изкуства“ и професионално
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 213060 „Компютърен график“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация за специалността 2130601 „Компютърна
графика“.
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 учебни планове 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 213060 „Компютърен график“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията „Компютърен график“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
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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.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат до
влизане в сила на учебните планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Анелия Клисарова
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване
за придобиване на квалификация по професията „Компютърен график“
Професионално направление:
213

Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти

Наименование на професията:
213060

Компютърен график

Специалност:

Степен на професионална квалификация:

2130601 Ком п ю т ърна Трета
графика
1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална класификация по професията „Компютърен график“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО, утвърден със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
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№ РД-09-04 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 лица с професионален опит по професията
„Компютърен график“ е необходимо да се организира професионално обучение, включващо
усвояване на компетенции, които кандидатът
за обучение не притежава. Съдържанието на
обучението се определя след сравнение на компетенциите и резултатите от обучението, описани
в държавните образователни изисквания (ДОИ)
за придобиване на квалификация по съответните
професии.
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.)
Компют ърни ят г рафик създава ц ялостно
оформление на печатни, електронни и други
продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено
визуално въздействие върху потребителите на
продукта. Съвместно с други специалисти той
участва в създаването на рекламни материали,
интернет сайтове и мултимедийни продукти, като
често резултатите от неговата работа определят
и крайния успех на проекта.
Компютърният график създава и обработва
изображения, както и отделни елементи за тях
или ги трансформира от един формат в друг.
Изработва печатни и електронни продукти и ги
подготвя за отпечатване/електронна публикация. Съставя каталози и рекламни материали,
комбинирайки текст и изображения. Изгражда фирмен стил (лого, запазен знак, визитки,
бланки и др.). Компютърният график участва в
разработката на цялостна концепция и дизайн
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на интернет сайтове, което включва изработване
на елементи за тях, избор на цветове, теми и
шрифт, определяне разположението на текста
и изображенията и др.
Изпълнението на всички тези дейности с
необходимото качество и срокове изисква от
компютърния график да бъде организиран и
отговорен, да има добри умения за комуникация
и работа в динамична среда, да владее чужд
език, да учи бързо и да притежава творчески и
художествени способности, нестандартно мислене
и креативност.
Компютърният график трябва да владее различни специализирани компютърни програми за
работа с растерна и векторна графика, чертане и
анимация, да познава различните технологии за
печат и форматите за публикация на електронно
съдържание, да умее да работи с различни видове и формати графични изображения. Умението
му да рисува добре и да познава въздействието
на различните форми и цвят върху човешкото
съзнание, различните шрифтове и техните особености, както и принципите за създаване на
композиции са определящи за неговата успешна
професионална реализация.
Работното място на компютърния график е
оборудвано с компютърна конфигурация и помощни периферни устройства – скенер, таблет
(уст ройст во за преобразу ване от харт иен в
електронен формат чрез рисуване със специален писец върху изображението), принтер и
др. Компютърният график може да реализира
професионалните си умения в различни области – издателска дейност, реклама, уебдизайн,
разработка на софтуер и др. Може да работи
на трудов договор или като самонаето лице,
което изисква от него познания в областта на
предприемачеството.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Компютърен график“ обучаваният може да продължи
обучението си за придобиване на трета степен
на професионална квалификация по професията
213050 „Компютърен аниматор“ или на четвърта степен на професионална квалификация по
професията 213090 „Аниматор“, както и по друга
професия от професионално направление „Аудиовизуални изкуства и техники; производство на
медийни продукти“, като обучението по общата
и специфичната подготовка – единна за всички
от професионалното направление, се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите в Република България (НКПД) 2011 г., утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., № РД-01426 от 30.05.2011 г., № РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
№ РД-01-533 от 30.06.2011 г., № РД-01-952 от
29.12.2011 г., № РД-01-586 от 6.07.2012 г. и № РД01-1002 от 19.12.2012 г.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Компютърен гра-
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фик“ може да заема някои от следните длъжности
от НКПД 2011: 2166-3008 Графичен дизайнер,
2166-3007 Илюстратор, 2166-3006 Уеб дизайнер,
2166-3005 Мултимедиен дизайнер, както и други
подобни длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Компютърен график“, могат да работят в студиа за
предпечатна подготовка, студиа за видео- и кинопостпродукция, анимация и ефекти, във фирми,
изготвящи обучителен софтуер или различни
видове игри, рекламни къщи и др.
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 основните правила
за здравословни и безопасни условия на труд;
• умее да работи в екип, като участва активно при разпределение на задачите, съдейства
на членовете на екипа при изпълнението им и
търси помощ от тях; носи отговорност;
• притежава общи знания за стопанското устройство на страната, разбира съществуващите
икономически отношения, процеси и явления,
свързани с дейностите в бранша;
• има общи знания за пазарните отношения
(мястото и ролята на отделната личност, на
фирмите, на институциите и държавата), разбира своята роля в дейността на предприятието,
осъзнава необходимост та от повишаване на
квалификацията си;
• осъществява ефективни работни взаимоотношения с екипа;
• познава, разширява и прилага предприемаческите си умения в рамките на своята
компетентност;
• владее чужд език на ниво, позволяващо
му да осъществява ефективна устна и писмена
комуникация по професионални и други теми;
• умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява
и поддържа делови отношения;
• познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
• съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо
професионално усъвършенстване;
• демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
• умее да намира информация в интернет,
работи със специализирани програмни продукти
и продукти за създаване на документи;
• 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:
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• познава и изпълнява специфичните правила
за поддържане на безопасни условия на труд и
използва личните предпазни средства при работа
с графични компютърни системи и офис техника;
• познава и прилага професионално информационните и комуникационните технологии и
обмена на графичните продукти;
• притежава основни знания и добра ориентация в историята на изкуството, различава и
прилага поуките и резултатите от натрупания
исторически опит;
• има задълбочени познания в областта на
компютърната графика – пикселна и векторна,
и познава възможностите є за приложение;
• разчита и използва текстова и графична
информация;
• умее да изпълнява административни дейности и процедури, свързани с обработка на
графична информация, обмен и комуникации
с графични продукти, работа със специална
компютърна периферия, отчетност и контрол;
• характеризира различните видове печатни
и електронни медии;
• умее да работи с различни видове периферни устройства – скенер, таблет, принтер и др.;
• прилага изискванията и принципите за
изграждане на композиция.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Компютърен график“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
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• познава и прилага основните методи и техники в областта на рисунка от ръка (черно-бяла
графика, перспектива, цветни техники и др.);
• прилага знанията и уменията за изграждане на рисунка, сложна композиция в дву- и
тримерни форми;
• познава и прилага знанията, методите и
техниките, описани в цветознанието и комбинаториката – както в рисунката от ръка, така и
в компютърната графика;
• познава теорията на цвета и умее да прилага
нейните закони, работи с характеристиките на
цветовете, контраста, връзката между светлина
и цвят и т.н.;
• познава и използва методите за визуализация и отпечатване с различни видове периферия;
• знае и умее да използва операционните
системи и професионалния софтуер – растерни и
векторни графични системи за създаване и обработка на висококачествени цифрови изображения;
• използва селек ц ии, п ласт ове, съ зда ва,
редактира и манипулира обекти и специални
визуални ефекти в растерните и векторните
графични системи;
• може да пише скриптове за филтриране и
обработка на обектите;
• познава компютърнoто моделиране и създава 2D и 3D модели, както и съпровождащата
ги документация;
• познава принципите и методите на анимацията и озвучаването, предоставя необходимите възможности в работата на колегите си
аниматори.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професия код 213060 „Компютърен график“

1. Спазва и прилага правилата 1.1. Знае правата и задълженията си и прилага основните правила
за здравословен и безопасен труд за безопасна работа на работното място
(ЗБУТ)
1.2. Правилно и безопасно обслужва технологичното обзавеждане
1.3. Познава рисковите фактори при трудовата дейност и използва
лични и колективни предпазни средства
1.4. Спазва правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Оказва долекарска помощ в случай на инцидент
1.6. Прилага правилата за опазване на околната среда от замърсявания
1.7. Прилага начините за ефективно използване на средствата на труда
2. Използва информационни и 2.1. Работи с компютър – въвежда, намира и съхранява графични
комуникационни технологии
данни
2.2. Намира и съхранява информация в компютъра, създава текст,
графики, таблици, отчети и други документи и графични обекти
2.3. Ползва графични програмни продукти и съвременни информационни технологии в работата си
2.4. Познава и ползва интернет комуникациите
3. Демонстрира комуникационни 3.1. Осъществява комуникация на различни равнища, като познава
умения
управленската структура на фирмата
3.2. Осъществява ефективна комуникация при изпълнение на трудовата си дейност в работния екип
3.3. Води разговори чрез различни средства за комуникация
3.4. Представя в писмен вид молба, отчет, заявка и други административни документи
3.5. Попълва формуляри, изготвя справки, заявки, отчети, съставя
протоколи, СV, молби и др.
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

4. Работи в екип

4.1. Формулира точно, организира и решава проблеми в работния екип
4.2. Участва при разпределяне на задачите, оказва съдействие и търси
помощ от членовете на екипа
4.3. Изпълнява поставени задачи в съответствие с технологичните
изисквания
4.4. Прави отчет и анализ на извършената работа
4.5. Преценява необходимостта от повишаване на своята квалификация и тази на членовете на работния екип и прави предложение

5. Притежава икономически зна- 5.1. Познава основите на управлението на икономиката в страната,
ния и знания за трудово-правните разбира основни икономически понятия
взаимоотношения
5.2. Познава организацията на работата във фирмата, правомощията на длъжностните лица и необходимостта от точно прилагане на
нормативните документи
5.3. Познава правата и задълженията си като участник в трудовия
процес съгласно Кодекса на труда и спазва договорните отношения
между работодател и работник
5.4. Знае и спазва организацията на работното място
5.5. Знае системите за заплащане на труда, оперативната, статистическата и счетоводната дейност
6. Ползва чужд език

6.1. Владее специфичната за професията терминология
6.2. Осъществява комуникация на чужд език (говоримо и писмено)
при изпълнение на професионалните си задължения
6.3. Ползва литература на чужд език (интернет, каталожна и др.) в
работата си

7. Демонстрира предприемачески 7.1. Познава пазарните отношения, процеси, явления и извършва
умения
предприемачески действия
7.2. Познава мястото и ролята на отделните лица, фирми, институции и тази на държавата и показва умение да се съобразява с тях
8. Качествено изпълнява поста- 8.1. Познава системите за управление на качеството
вените задачи и осъществява 8.2. Спазва изискванията за качествена работа, предписанията и
самоконтрол на изпълнението графиците
8.3. Познава и спазва изискванията за въведените работни документи:
мониторингови програми; контролни листове; дневници за контрол;
технологична документация; отчети; графици; инструктажни книги
9. Инсталира и настройва елемен- 9.1. Познава структурата на изчислителната система и общата структите на компютърната техника турна схема на компютъра и принадлежащите периферии, необходими
при обработка на филм
9.2. Познава и използва съвременните аудио-визуални средства за
обработка на информация
9.3. Разпознава разновидностите от компоненти на компютъра (входни,
изходни и входно-изходни устройства) и разнообразието от компютри
9.4. Разпознава разновидностите от интерфейси и контролери (мрежова карта, Bluetooth, инфрачервен порт) и модеми
10. Обяснява действието и използ- 10.1. Обяснява действието на компютърната мрежа и интернет
ва компютърна мрежа и интернет 10.2. Работи в локална и глобална компютърна мрежа – интернет
Специфични за специалност код 2130601 „Компютърна графика“
11. Различава основните видове
компютърна графика: пикселна
и векторна, дву- или триизмерна и техните възможности за
приложение

11.1. Познава същността и различава разновидностите компютърна
графика: пикселна или векторна
11.2. Изгражда дву- или триизмерни сцени и модели
11.3. Използва цветове и създава цветови модели
11.4. Изгражда композициите и изгледите, графични примитиви,
мащабира, създава системи композиции, текстури, форми
11.5. Създава перспектива, тримерна илюзия, светлосенки, сцена и
камера; обработва графика

12. Композира рисунка по реални 12.1. Изобразява композиция от фигури в две измерения
обекти, модели и др.
12.2. Познава и използва видовете композиция на фигури в равнината
12.3. Различава близки и далечни планове в композицията
12.4. Изобразява композиция от равнинни фигури в различно положение по поставен сложен модел
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

13. Използва светлината при 13.1. Използва светлосянката като средство за изобразяване на комизобразяване на формата и раз- позиция от форми
положението на предметите
13.2. Изобразява собствена и хвърлена сянка – локален тон на предмета
13.3. Използва и изобразява различия в светлотоновата градация
на формите
14. Изгражда сложна композиция 14.1. Отразява перспективни изменения
14.2. Коректно отразява обектите в преден и заден план
14.3. Спазва пропорциите в перспектива
14.4. Балансира и отразява взаимодействието между градивните
елементи на композицията
15. Изобразява тримерни форми 15.1. Построява сложна композиция от предмети с основните средства на композицията
15.2. Работи в отворена и затворена композиция
15.3. Изобразява статична хоризонтална и статична вертикална
композиция
15.4. Използва контраст и нюанс на формите и цвета – видове
15.5. Изгражда сложна динамична композиция
16. Изобразява форми в интериор 16.1. Разпознава и прилага формите перспектива, архитектура, пейи екстериор
заж, пространство (предмети в полет)
16.2. Използва мащаб, пропорция, илюзия – близки и далечни форми
16.3. Прилага и редактира цвят в пространството
17. Използва пространствените 17.1. Манипулира факторите, обуславящи правилното възприемане
структури и структурната ком- на формите
бинаторика
17.2. Инсталира и работи с оптическите илюзии
18. Прилага зависимост та на 18.1. Разпознава осветеност и яркост, яркост и светлота, белота и
отражението на светлината от трайност на белотата
повърхността
18.2. Разпознава ахроматичните цветове
18.3. Прилага връзката между светлината и формата на предметите
19. Познава и прилага теорията 19.1. Владее параметрите на цвета
на цвета
19.2. Познава и прилага физиологичните основи на науката за цвета
19.3. Използва физиологическото възприемане на цвета от очите
19.4. Прилага особеностите на виждането – аномално възприемане
на цвета
20. Владее контрастите на цвета 20.1.
20.2.
20.3.
20.4.

Използва контрастите на цвета – едновременен контраст
Прилага знанията за граничния контраст
Управлява неедновременния контраст
Отчита еднозначната индукция на цвета

21. Обработва цифрови изобра- 21.1. Създава изгледи, оценява приложението и предимствата на
жения
този изглед
21.2. Прави настройка на менюта и клавишни комбинации от диалоговите кутии
22. Използва селекции в растер- 22.1. Създава и модифицира селекция с използване на съответните
ните графични системи
инструменти
22.2. Записва и зарежда селекции
22.3. Създава и коригира селекция с канали
23. Умее да рисува и ретушира 23.1. Работи с инструментите за рисуване – четка, молив, гума, и
в растерните графични системи създава прости обекти
23.2. Работи с инструментите за ретуш и обработка на обект за промяна на цветовете, настройка на цветовия баланс на изображение
чрез избор на подходящи опции и използване нивата на цветовете
23.3. Настройва цветовия баланс на изображение чрез използване
на кривата за разпределение на цветовете в тоналния обхват и използване на режимите на смесване на цветовете при инструментите
за рисуване и редакция
23.4. Създава и използва шаблони и различни видове градиентни
запълвания
23.5. Настройва параметрите на експонацията и променя вида на
илюстрацията
23.6. Създава собствени четки и настройва параметрите им
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24. Създава и използва пластове 24.1. Създава и групира пластове
в растерните графични системи 24.2. Използва отрязващи и маскиращи пластове
24.3. Създава пластови стилове
24.4. Избира и работи с множество пластове и групи пластове
24.5. Използва сценарии за редакция на свойствата на пласта
25. Използва филтри в растерните 25.1. Използва и прави настройки на филтрите за намаляване на
графични системи
шума, увеличаване на контраста и др.
25.2. Използва и прави настройки на филтрите за детайлизиране на
изображението
25.3. Познава и използва функционалността на галерията филтри
26. Използва цветовите канали 26.1. Прилага цветовите модели
за прецизни цветови корекции и 26.2. Редактира изображения в отделен канал
цветоотделяне
26.3. Създава цветоотделки и настройва параметрите им
27. Познава изискванията и под- 27.1. Избира подходящ файлов формат за оптимизиране на илюсготвя изображения за публику- трацията за WEB
ване в WEB
27.2. Създава илюстрации върху фон и с прозрачни очертания чрез
използване на командата Save for WEB
27.3. Използва разрези на илюстрацията за оптимизиране за WEB
27.4. Използва пластовете за създаване на анимирани изображения
28. Работи с векторните графични
системи за създаване и обработка
на висококачествени цифрови
изображения

28.1. Отваря файл и осигурява пълноцветен и контурен режим на
визуализация
28.2. Избира и премества, разтяга и свива обекти
28.3. Прави корекции на грешки, увеличава и намалява изгледа
28.4. Настройва параметрите на страницата

29. Редактира обекти и илюс- 29.1. Чертае с криви на Безие
трации във векторни графични 29.2. Прави избор на типа на възлите
системи
29.3. Различава и използва гладки, симетрични и инфлексни възли
29.4. Добавя възли към обект и закръглява ъгли
30. Манипулира обекти във век 30.1.
торни графични системи
30.2.
30.3.
30.4.
30.5.

Използва пластове в илюстрацията
Подрежда обекти без пластов контрол
Използва специални символи
Използва подравняване на обекти
Използва мащабиране със запазване на оригинала

31. Векторизира растери във век 31.1. Познава и прави векторизация на растера
торни графични системи
31.2. Вмъква векторизиран файл
31.3. Прави ръчно векторизиране
31.4. Познава автоматичното векторизиране
32. Познава и използва 3D мо- 32.1. Използва готови 3D обекти за моделиране и дефинира изгледи
делирането в автоматизираните 32.2. Създава нестандартни 3D обекти
системи за проектиране
32.3. Редактира твърдотелни модели: обединяване, сечение, отрязване
33. Работи с автоматизирани сис- 33.1. Познава алгоритмите за определяне на видими линии и потеми за създаване на реалистична върхнини
компютърна графика
33.2. Познава методите за описание на цвят
34. Познава и използва моделите 34.1. Работи с модели RGB, CMYK
на възприемане на цветовете
34.2. Работи с модели HSV, HLS
34.3. Работи с модел CIE
5. Изисквания към материалната база
Обучението по теория и по практика на професията се провежда в учебен кабинет. Той се оборудва със съответните дидактически средства и материали, осигуряващи условия за провеждане на
учебния процес и самостоятелна учебна дейност на всеки обучаващ.
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ДЪРЖАВЕН

Компютърната зала трябва да разполага с
работно място за всеки обучаван, оборудвано с
компютърна конфигурация със специализиран
софтуер.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теори я и практика
по професията „Компютърен график“ – трета
степен на професионална квалификация, имат
лица с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ от професионални
направления „Теория на изкуствата“, „Обществени
комуникации и информационни науки“, „Изобразително 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.), със специалност, съответстваща на учебния предмет, който преподават.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
6058

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
Наредба за отменяне на Наредба № 1 от
2004 г. за определяне на минимални цени в
устройственото планиране и инвестиционното
проектиране (обн., ДВ, бр. 68 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 77 от 2006 г.)
Параграф единствен. Общото събрание на
КАБ отменя на основание чл. 6, т. 7 от Закона
за Камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране (ЗК АИИП)
и чл. 5, т. 8 от устава на Камарата на архитектите в България (К АБ) Наредба № 1 от
2004 г. за определяне на минимални цени в
устройственото планиране и инвестиционното
проектиране (обн., ДВ, бр. 68 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 77 от 2006 г.).
Председател на УС на К АБ:
Владимир Дамянов
6067
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-73
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на община Банско, Решение № 431 по протокол
№ 22 от 29.03.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Банско, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Благоевград, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради преустановяване дейността на
обслужващото звено закривам Център за работа с деца – гр. Банско, община Банско, област
Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Иму ществото на Цент ъра за работа с
деца – гр. Банско, община Банско, област Благоев
град, е общинска собственост и се разпределя със
заповед на кмета на община Банско.
3. Учениците от Центъра за работа с деца – гр.
Банско, община Банско, област Благоевград, да
се пренасочат към извънкласните дейности в
училищата, в които учат, или към избрани от
тях спортни клубове и читалища в зависимост
от своите желания и интереси.
4. Задължителната документация на Центъра
за работа с деца – гр. Банско, община Банско,
област Благоевград, да се съхранява в Община
Банско. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за
Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото обслужващо звено със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
обслужващо звено да се съхраняват до изтичане
на определените им срокове в Община Банско.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, от които са учениците на закритото
обслужващо звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5997

Министър:
Ан. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-75
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета
на община Борово, Решение № 218 по протокол
от 20.03.2013 г. на Общинския съвет – гр. Борово,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Русе, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради трайна
тенденция към намаляване броя на учениците и
създадена възможност за интегриране на ученици със специални образователни потребности в
общообразователни училища закривам Помощно
училище полуинтернат „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Брестовица, община Борово, област Русе.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Помощно училище полуинтернат „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Брестовица, община Борово, област Русе, е общинска
собственост и се разпределя със заповед на кмета
на община Борово.
3. Учениците от Помощно училище полуинтернат „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Брестовица,
община Борово, област Русе, да се пренасочат към
СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Борово, община
Борово, област Русе, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задъл ж ителната док у ментаци я на Помощно училище полуинтернат „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Брестовица, община Борово,
област Русе, да се съхранява в СОУ „Св. Кл.
Охридски“ – гр. Борово, община Борово, област
Русе. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за
Националния архивен фонд документите, обект
на Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5998

Министър:
Ан. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-76
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Девин, Решение № 191 по
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протокол № 15 от 26.09.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Девин, становище от Регионалния
инспек т орат по образованиет о – Смол ян, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради необходимостта от
организиране интереса на учениците към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на
изкуството, науката, техниката, спорта и туризма
и пълноценно осмисляне на свободното им време откривам Общински детски комплекс – гр.
Девин, община Девин, област Смолян, като
общинско обслужващо звено – извънучилищно
педагогическо учреждение по смисъла на чл. 33а,
ал. 1, т. 2 ЗНП, с адрес: гр. Девин, ул. Орфей 2.
Финансирането се осъществява чрез бюджета
на община Девин.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

3.8. бивакуване и палене на огън.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Варна, да предприеме необходимите действия по
отразяване на защитената местност в кадастрална карта и кадастрален регистър за землището
на гр. Девня, ЕК АТТЕ 20482, община Девня,
област Варна.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:
Ан. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-570
от 17 юли 2013 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие:
1. Обявявам за защитени следните вековни и
забележителни дървета:
1.1. Цер (Quercus cerris) на възраст около 400
години, с височина 18 м, обиколка на ствола
3,50 м, намиращо се в имот № 000297 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Железино, община Ивайловград,
област Хасково. Вековното дърво е с координати
в координатна система WGS84 (десетични градуси) – N=41.48104722°, E=25.94691111°.
1.2. Цер (Quercus cerris) на възраст около 300
години, с височина около 15 м, обиколка на ствола
2,50 м, намиращо се в имот № 000297 съгласно
картата на възстановената собственост за землището на с. Железино, община Ивайловград,
област Хасково. Вековното дърво е с координати
в координатна система WGS84 (десетични градуси) – N=41.48145278°, E=25.94643333°.
2. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековните дървета.
4. Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното
състояние на защитените дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство в Република
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5999

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-569
от 17 юли 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – Наделенолистно великденче (Veronica multifida L.) и
неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Наделенолистно великденче“ в землището на гр. Девня,
община Девня, област Варна, с площ 22,505 дка.
2. Защитена местност „Наделенолистно великденче“ включва поземлен имот с идентификатор 20482.280.128 по кадастралната карта
и кадастралните регистри за землището на гр.
Девня, община Девня, област Варна, одобрена
със Заповед № РД-18-85 от 17.09.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (ДВ, бр. 89 от 2008 г.),
с площ 22,505 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3.4. поставяне на временно преместваеми
обекти;
3.5. внасяне на неместни видове;
3.6. паша на домашни животни в периода от
1 март до 31 юли;
3.7. разораване, разкопаване и залесяване;

Министър:
И. Михайлова
5995

Министър:
И. Михайлова
5996
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1267
от 29 юли 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-А-57
от 9.07.2013 г. от г-жа Албена Любенова Ванчева
да бъде отразена промяната на адреса изменям
Заповед № ЛС-04-462 от 2007 г. (ДВ, бр. 52 от
2007 г.) в частта є относно адреса на синдика
г-жа Албена Любенова Ванчева, като вместо „гр.
София, ж.к. Лагера, бл. 60, вх. 1, ет. 7, ап. 26“ се
чете „гр. София, бул. Витоша 17, ет. 2“.

6051

Министър:
З. Златанова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 483
от 12 юни 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката, енергетиката и т у ризма и на
нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 22
от заседание, проведено на 30.05.2013 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2
и чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки, чл. 73 АПК, представена в КЗП
на 13.05.2013 г. декларация от 10.05.2013 г. от
Петър Янков Куршумов – управител на „Лидер
96“ – ООД, с която е декларирано, че велосипед
мод: 26“СТВ Easy Rider gent е предназначен за
износ, а мод: 26“ МТВ Easy Rider е за вътрешен
пазар и по същество е един и същ модел велосипед с еднакви части, като разликата е само в
рамката, която е във връзка с получена по система GR AS – R APEX нотификация A12/0217/13,
заведена с вх. № Ц-00-575 от 18.02.2013 г., относно
доказано опасна стока от Латвия, градски туристически велосипед марка „LIDER“, модел „Easy
Rider 26``“, производител „Лидер 96“ – ООД,
Пловдив, с приложен протокол от изпитване
с дата 11 октомври 2012 г. на Технологичния
център за тествания на Университета „Siauliai“,
Литва, установяващ, че продуктът представлява
опасност от наранявания, тъй като основата на
дръжката и оста на педала не са достатъчно
издръжливи и могат да се счупят, а спирачките
не отговарят на изискванията за устойчивост на
топлина (ниска стойност на спирачно разстояние),
което може да доведе до наранявания на ползващия велосипедите, което застрашава здравето
и безопасността на потребителите, нареждам:

ВЕСТНИК
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1. Забранявам производството, вноса, износа,
възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на: велосипеди марка „LIDER“, модел „Easy
Rider 26``“, в черен цвят, на рамката има траен
надпис със златисти букви: Easy Rider 1996 с череп и кости на бял фон, върху предпазителя на
веригата има надпис „Leader Bikes since 1996“, на
металната конструкция, захващаща задната гума,
има надпис с бели букви „LEADER CUSTOM
BIKES“, на предната ос под кормилото има надпис: „LEADER CUSTOM BIKES“, с череп и кости
на бял фон, под който има надпис „since 1996“,
има поставен стикер с маркировка за стандарта
„mountain bicycles EN 14766. Made in Europe by
Leader 96 Lyd“ и „WARNING Never ride without
a helmet, or at night without a light failure to ride
safely may result in serious injury or death“. Велосипедът е с шест скорости „SHIMANO TZ 50 D“,
спирачки „Logan“, седалка „Monte Grappa“, гуми
Kenda 26x2.125, рамка с маркировка Promax, има
залепен стикер с информация на български език:
Произведено от „Лидер 96“ – ООД, Пловдив, ул.
Мостова 3, и маркировка на рамата, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността
на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, при
условията и в сроковете, визирани в Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите
в случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите за
рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6016

Председател:
В. Златев

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
ЗАПОВЕД № 3-429
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 214 от протокол № 15 от
27.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бобов
дол, и при спазване изискванията на чл. 25, ал. 1
ЗОС – обявление, публикувано на 12.06.2013 г.
във вестниците „Телеграф“, „Монитор“ и „Вяра“,
на интернет страницата на Община Бобов дол и
поставено на информационното табло в сградата
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на общинската администрация – гр. Бобов дол,
с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 216040, местност Кочене, масив 216 по картата на гр. Бобов
дол за възстановената собственост, с площ
0,599 кв. м, трайно предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива,
при граници и съседи: имот № 216039 – нива
на наследници на Георги Атанасов Карпузов;
имот № 216037 – нива на наследници на Васил
Атанасов Плачков; имот № 216199 – полски път
на Община Бобов дол, имот № 216041 – нива
на наследници на Кирил Атанасов Карпузов,
собственост на Василка Евлогиева Павлова;
Стана Евлогиева Кьокарова; Йордан Костадинов
Митев; Иванка Йорданова Илиева; Васил Йорданов Митев; Даринка Първанова Янева; Спас
Димитров Янев; Таня Димитрова Димитрова;
Паунка Миткова Шопова; Ивайло Митков Савев, наследници на Евлоги Атанасов Карпузов.
Определям равностойно парично обезщет ен ие в размер 419 л в. с ъгласно изг о т вена
пазарна оценка от 19.03.2013 г. от лицензиран
оценител – Димитър Стойнев Митов, приета с
Решение № 55 от протокол № 4 от 3.04.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Бобов дол, разпределено между собствениците Василка Евлогиева
Павлова; Стана Евлогиева Кьокарова; Йордан
Костадинов Митев; Иванка Йорданова Илиева;
Васил Йорданов Митев; Даринка Първанова
Янева; Спас Димитров Янев; Таня Димитрова
Димитрова; Паунка Миткова Шопова и Ивайло
Митков Савов, наследници на Евлоги Атанасов
Карпузов, както следва:
1. Василка Евлогиева Павлова – 83,80 лв.;
2. Стана Евлогиева Кьокарова – 83,80 лв.;
3. Йордан Костадинов Митев – 27,93 лв.;
4. Иванка Йорданова Илиева – 27,93 лв.;
5. Васил Йорданов Митев – 27,93 лв.;
6. Даринка Първанова Янева – 27,93 лв.;
7. Спас Димитров Янев – 27,93 лв.;
8. Таня Димитрова Димитрова – 27,93 лв.;
9. Паунка Миткова Шопова – 41,90 лв.;
10. Ивайло Митков Савов – 41,90 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе по сметка на Община Бобов дол в
„Юробанк И Еф Джи“ – Кюстендил, клон Бобов
дол, и след влизане в сила на заповедта да започне
изплащане на дължимото парично обезщетение
по сметка на правоимащите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кюстендил.

5986

Кмет:
К. Станчев

ЗАПОВЕД № 3-430
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 214 от протокол № 15 от
27.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бобов
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дол, и при спазване изискванията на чл. 25, ал. 1
ЗОС – обявление, публикувано на 12.06.2013 г.
във вестниците „Телеграф“, „Монитор“ и „Вяра“,
на интернет страницата на Община Бобов дол и
поставено на информационното табло в сградата
на общинската администрация – гр. Бобов дол,
с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 216041, местност
Кочене, масив 216 по картата на гр. Бобов дол за
възстановената собственост, с площ 0,602 кв. м,
трайно предназначение – земеделска земя, начин
на трайно ползване – нива, при граници и съседи:
имот № 216042 – нива на наследници на Лазар
Атанасов Карпузов; имот № 216040 – нива на
наследници на Евлоги Атанасов Карпузов; имот
№ 216199 – полски път на Община Бобов дол;
имот № 216043 – нива на наследници на Петър
Янев Карпузов, собственост на Иванка Кирилова
Мизюрева; Деница Кирилова Стефанова; Кирил
Георгиев Стоилков; Диана Георгиева Цонева,
наследници на Кирил Атанасов Карпузов.
Определям равностойно парично обезщетение в размер 421 лв. съгласно пазарна оценка
от 19.03.2013 г., изготвена от лицензиран оценител – Димитър Стойнев Митов, приета с Решение
№ 55 от протокол № 4 от 3.04.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Бобов дол, разпределено между собствениците Иванка Кирилова Мизюрева; Деница
Кирилова Стефанова; Кирил Георгиев Стоилков и
Диана Георгиева Цонева – наследници на Кирил
Атанасов Карпузов, както следва:
1. Иванка Кирилова Мизюрева – 140,33 лв.;
2. Деница Кирилова Стефанова – 140,33 лв.;
3. Кирил Георгиев Стоилков – 70,16 лв.;
4. Диана Георгиева Цонева – 70,16 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе по сметка на Община Бобов дол в
„Юробанк И Еф Джи“ – Кюстендил, клон Бобов
дол, и след влизане в сила на заповедта да започне
изплащане на дължимото парично обезщетение
по сметка на правоимащите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кюстендил.

5987

Кмет:
К. Станчев

ЗАПОВЕД № 3-431
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 214 от протокол № 15 от
27.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бобов
дол, и при спазване изискванията на чл. 25, ал. 1
ЗОС – обявление, публикувано на 12.06.2013 г.
във вестниците „Телеграф“, „Монитор“ и „Вяра“,
на интернет страницата на Община Бобов дол и
поставено на информационното табло в сградата
на общинската администрация – гр. Бобов дол,
с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
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Отчуждавам поземлен имот № 216037, местност Кочене, масив 216 по картата на гр. Бобов дол
за възстановената собственост, с площ 0,500 кв.
м, трайно предназначение – земеделска земя,
начин на трайно ползване – нива, при граници и
съседи: имот № 216038 – нива на наследниците на
Божил Митев Радев; имот № 216206 – полски път
на Община Бобов дол; имот № 216199 – полски
път на Община Бобов дол, имот № 216040 – нива
на наследниците на Евлоги Атанасов Карпузов;
имот № 216039 – нива на наследниците на Георги Атанасов Карпузов – собственост на Станка
Спасова Велинова; Николайчо Спасов Василев и
Ивайло Йорданов Илиев – наследници на Васил
Атанасов Плачков.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 350 лв. съгласно изготвена пазарна оценка
от 19.03.2013 г. от лицензиран оценител – Димитър
Стойнев Митов, приета с Решение № 55 от протокол № 4 от 3.04.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Бобов дол, разпределено между собствениците
Станка Спасова Велинова; Николайчо Спасов
Василев; Ивайло Йорданов Илиев, наследници
на Васил Атанасов Плачков, както следва:
1. Станка Спасова Велинова – 87, 33 лв.;
2. Николайчо Спасов Василев – 87,33 лв.;
3. Ивайло Йорданов Илиев – 174,66 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе по сметка на Община Бобов дол в Юробанк И Еф Джи – Кюстендил, клон Бобов дол,
и след влизане в сила на заповедта да започне
изплащане на дължимото парично обезщетение
по сметка на правоимащите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кюстендил.

5988

Кмет:
К. Станчев

ЗАПОВЕД № 3-432
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен с
Решение № 214 от протокол № 15 от 27.12.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Бобов дол, и при спазване
изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗОС – обявление,
публикувано на 12.06.2013 г. във вестниците
„Телеграф“, „Монитор“ и „Вяра“, на интернет
страницата на Община Бобов дол и поставено на
информационното табло в сградата на общинската
администрация, гр. Бобов дол, с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат
да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
отчуждавам поземлен имот № 216039, местност
Кочене, масив 216 по картата на гр. Бобов дол за
възстановената собственост, с площ 0,599 кв. м,
трайно предназначение – земеделска земя, начин
на трайно ползване – нива, при граници и съседи:
имот № 216205 – полски път на Община Бобов
дол; имот № 216038 – нива на насл. на Божил
Митев Радев; имот № 216037 – нива на насл. на
Васил Атанасов Плачков; имот № 216040 – нива
на насл. на Евлоги Атанасов Карпузов; имот
№ 216042 – нива на насл. на Лазар Атанасов

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

Карпузов, собственост на Лиляна Георгиева Вражева; Благой Георгиев Атанасов; Фина Иванова
Атанасова, Емил Димитров Георгиев; Николай
Димитров Георгиев; Иван Василев Наков; Васил
Костадинов Наков; Светослав Костадинов Наков;
Станислав Костадинов Наков; Радка Евтимова
Атанасова; Георги Герасков Георгиев, Ивайло Герасков Георгиев, наследници на Георги Атанасов
Карпузов, нареждам:
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 419 лв. съгласно изготвена пазарна оценка
от 19.03.2013 г. от лицензиран оценител – Димитър Стойнев Митов, приета с Решение № 55
от протокол № 4 от 3.04.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Бобов дол, разпределено между собствениците Лиляна Георгиева Вражева; Благой
Георгиев Атанасов; Фина Иванова Атанасова;
Емил Димитров Георгиев; Николай Димитров
Георгиев; Иван Василев Наков; Васил Костадинов
Наков; Светослав Костадинов Наков; Станислав
Костадинов Наков; Рада Евтимова Атанасова;
Георги Герасков Георгиев и Ивайло Герасков
Георгиев, наследници на Георги Атанасов Карпузов, както следва:
1. Лиляна Георгиева Вражева – 83,80 лв.;
2. Благой Георгиев Атанасов – 83,80 лв.;
3. Фина Иванова Атанасова – 27,93 лв.;
4. Емил Димитров Георгиев – 27,93 лв.;
5. Николай Димитров Георгиев – 27,93 лв.;
6. Иван Василев Наков – 41,90 лв.;
7. Васил Костадинов Наков – 13,96 лв.;
8. Светослав Костадинов Наков – 13,96 лв.;
9. Станислав Костадинов Наков – 13,96 лв.;
10. Рада Евтимова Атанасова – 13,96 лв.;
11. Георги Герасков Георгиев – 13,96 лв.;
12. Ивайло Герасков Георгиев – 13,96 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе по сметка на Община Бобов дол в Юробанк И Еф Джи – Кюстендил, клон Бобов дол,
и след влизане в сила на заповедта да започне
изплащане на дължимото парично обезщетение
по сметка на правоимащите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кюстендил.

5989

Кмет:
К. Станчев

ЗАПОВЕД № 3-433
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен с
Решение № 214 от протокол № 15 от 27.12.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Бобов дол, и при спазване
изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗОС – обявление,
публикувано на 12.06.2013 г. във вестниците
„Телеграф“, „Монитор“ и „Вяра“, на интернет
страницата на Община Бобов дол и поставено на
информационното табло в сградата на общинската
администрация – гр. Бобов дол, с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, нареждам:
отчуждавам поземлен имот № 216038, местност
Кочене, масив 216 по картата на гр. Бобов дол
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за възстановената собственост, с площ 0,400 кв.
м, трайно предназначение – земеделска земя,
начин на трайно ползване – нива, при граници
и съседи: имот № 216205 – полски път на Община Бобов дол; имот № 216206 – полски път
на Община Бобов дол; имот № 216037 – нива
на насл. на Васил Атанасов Плачков; имот
№ 216039 – нива на насл. на Георги Атанасов
Карпузов, собственост на Йорданка Божилова
Павлова; Павлинчо Асенов Георгиев; Божидар
Асенов Павлов; Даниела Георгиева Божилова,
наследници на Божил Митов Радев.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 280 лв. съгласно изготвена пазарна оценка
от 19.03.2013 г. от лицензиран оценител – Димитър Стойнев Митов, приета с Решение № 55
от протокол № 4 от 3.04.2013 г. на Общинския
съвет – Бобов дол, разпределено между собствениците Йорданка Божилова Павлова; Павлинчо
Асенов Георгиев; Божидар Асенов Георгиев и
Даниела Георгиева Божилова, наследници на
Божил Митов Радев, както следва:
1. Йорданка Божилова Павлова – 93,33 лв.;
2. Павлинчо Асенов Георгиев – 46,66 лв.;
3. Божидар Асенов Павлов – 46,66 лв.;
4. Даниела Георгиева Божилова – 93,33 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе по сметка на Община Бобов дол в Юробанк И Еф Джи – Кюстендил, клон Бобов дол,
и след влизане в сила на заповедта да започне
изплащане на дължимото парично обезщетение
по сметка на правоимащите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кюстендил.

5990

Кмет:
К. Станчев

ЗАПОВЕД № 3-434
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 214 от протокол № 15 от
27.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бобов
дол, и при спазване изискванията на чл. 25, ал. 1
ЗОС – обявление, публикувано на 12.06.2013 г.
във вестниците „Телеграф“, „Монитор“ и „Вяра“,
на интернет страницата на Община Бобов дол и
поставено на информационното табло в сградата
на общинската администрация – гр. Бобов дол,
с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 216044, местност Кочене, масив 216 по картата на гр. Бобов
дол за възстановената собственост, с площ 0,700 кв.
м, трайно предназначение – земеделска земя,
начин на трайно ползване – нива, при граници и
съседи: имот № 216005 – полски път на Община
Бобов дол; имот № 216045 – нива на наследници
на Петър Котев Чалъков; имот № 216043 – нива
на наследници на Петър Янев Карпузов; имот
№ 216042 – нива на наследници на Лазар Атанасов
Карпузов, Елеонора Стоянова Мишева; Светос-
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лава Стоянова Велизарова; Стаменка Станкова
Вельова; Иванка Младенова Вельова; Милена
Мирчева Станкова; Марияна Мирчева Станкова – наследници на Рангел Димитров Илиев.
Определям равностойно парично обезщетение в размер 490 лв. съгласно пазарна оценка
от 19.03.2013 г., изготвена от лицензиран оценител – Димитър Стойнев Митов, приета с Решение № 55 от протокол № 4 от 3.04.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Бобов дол, разпределено
между собствениците Елеонора Стоянова Мишева; Светослава Стоянова Велизарова; Стаменка
Станкова Вельова; Иванка Младенова Вельова;
Милена Мирчева Станкова и Марияна Мирчева
Станкова – наследници на Рангел Димитров
Илиев, както следва:
1. Елеонора Стоянова Мишева – 122,50 лв.;
2. Светослава Стоянова Велизарова – 122,50 лв.;
3. Стаменка Станкова Вельова – 122,50 лв.;
4. Иванка Младенова Вельова – 40,80 лв.;
5. Милена Мирчева Станкова – 40,80 лв.;
6. Марияна Мирчева Станкова – 40,80 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе по сметка на Община Бобов дол в
„Юробанк И Еф Джи“, Кюстендил, клон Бобов
дол, и след влизане в сила на заповедта да започне
изплащане на дължимото парично обезщетение
по сметка на правоимащите.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кюстендил.

5991

Кмет:
К. Станчев

ЗАПОВЕД № 3-435
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и влязъл в сила ПУП, одобрен с Решение № 214 от протокол № 15 от
27.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бобов
дол, и при спазване изискванията на чл. 25, ал. 1
ЗОС – обявление, публикувано на 12.06.2013 г.
във вестниците „Телеграф“, „Монитор“ и „Вяра“,
на интернет страницата на Община Бобов дол и
поставено на информационното табло в сградата
на общинската администрация – гр. Бобов дол,
с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, нареждам:
Отчуждавам поземлен имот № 216043, местност Кочене, масив 216 по картата на гр. Бобов дол
за възстановената собственост, с площ 0,800 кв. м,
трайно предназначение – земеделска земя, начин на трайно ползване – нива, при граници и
съседи: имот № 216044 – нива на наследници на
Рангел Димитров Илиев; имот № 216041 – нива
на наследници на Кирил Атанасов Карпузов; имот
№ 216199 – полски път на Община Бобов дол;
имот № 216044 – нива на Иван Илиев Лозанов,
собственост на Маргарита Станкова Димитрова;
Марияна Станкова Симеонова; Йордан Симеонов Стоянов; Атка Симеонова Юрукова; Симеон
Паунов Симеонов; Венера Паунова Георгиева;
Йорданка Петрова Атанасова; Василка Георгиева
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Айдарска; Крум Спиридонов Божанов; Иван Крумов Божанов; Любчо Крумов Божанов; Даниела
Крумова Божанова; Виолета Стоянова Андонова;
Георги Сергиев Георгиев; Кирил Георгиев Сергиев; Серги Георгиев Сергиев; Иван Петров Янев;
Симеонка Методиева Петрова; Росен Димитров
Янев, наследници на Петър Янев Карпузов.
Определям равностойно парично обезщетение в размер 560 лв. съгласно пазарна оценка
от 19.03.2013 г., изготвена от лицензиран оценител – Димитър Стойнев Митов, приета с Решение № 55 от протокол № 4 от 3.04.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Бобов дол, разпределено
между собствениците Маргарита Станкова Димитрова; Марияна Станкова Симеонова; Йордан
Симеонов Стоянов; Атка Симеонова Юрукова;
Симеон Паунов Симеонов; Венера Паунова Георгиева; Йорданка Петрова Атанасова; Василка
Георгиева Айдарска; Крум Спиридонов Божанов;
Иван Крумов Божанов; Любчо Крумов Божанов;
Даниела Крумова Божанова; Виолета Стоянова
Андонова; Георги Сергиев Георгиев; Кирил Георгиев Сергиев; Серги Георгиев Сергиев; Иван
Петров Янев; Симеонка Методиева Петрова и
Росен Димитров Янев – наследници на Петър
Янев Карпузов, както следва:
1. Маргарита Станкова Димитрова – 35 лв.;
2. Марияна Станкова Симеонова – 35 лв.;
3. Йордан Симеонов Стоянов – 23,33 лв.;
4. Атка Симеонова Юрукова – 23,33 лв.;
5. Симеон Паунов Симеонов – 11,66 лв.;
6. Венера Паунова Георгиева – 11,66 лв.;
7. Йорданка Петрова Атанасова – 70 лв.;
8. Василка Георгиева Айдарска – 70 лв.;
9. Крум Спиридонов Божанов – 17,50 лв.;
10. Иван Крумов Божанов – 17,50 лв.;
11. Любчо Крумов Божанов – 17,50 лв.;
12. Даниела Крумова Божанова – 17,50 лв.;
13. Виолета Стоянова Андонова – 17,50 лв.;
14. Георги Сергиев Георгиев – 17,50 лв.;
15. Кирил Георгиев Сергиев – 17,50 лв.;
16. Серги Георгиев Сергиев – 17,50 лв.;
17. Иван Петров Янев – 70 лв.;
18. Симеонка Методиева Петрова – 35 лв.;
19. Росен Димитров Янев – 35 лв.
Паричното обезщетение на собствениците
да се внесе по сметка на Община Бобов дол в
„Юробанк и Еф Джи“, Кюстендил, клон Бобов
дол, и след влизане в сила на заповедта да започне
изплащане на дължимото парично обезщетение
по сметка на правоимащите.
Виолета Стоянова Андонова (посочена под
№ 13 в тази заповед) е починала след публикуване на обявлението по чл. 25, ал. 1 ЗОС – видно
от акт за смърт № 0821 от 21.06.2013 г., поради
което полагащото є се парично обезщетение да
се изплати на наследниците є Стоян Йорданов
Василев и Веселка Йорданова Стефанова – по
8,25 лв. на всеки от тях.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кюстендил.
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Кмет:
К. Станчев
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 656
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 484 от
1.02.2013 г. Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:
Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни
имоти, както следва:
а) магазин с обща площ 32,32 кв. м, в т. ч.
0,95 % идеални части от правото на строеж и
общите части на сградата, разположен на първия
етаж от сграда – жилищен блок, на шест етажа,
масивна конструкция, построена в УПИ I в кв.
53, бул. 23 Пехотен Шипченски полк 107, вх. A,
обект № 19, по плана на гр. Казанлък, състоящ
се от: търговска зала, склад и санитарен възел,
при граници: отдолу – сутерен, отгоре – ап. № 1,
oт север – гараж № 2 и стълбищна клетка, изток – гараж № 12, запад – стълбищна клетка;
б) магазин с обща площ 33,28 кв. м, в т. ч.
0,95 % идеални части от правото на строеж и
общите части на сградата, разположен на първия
етаж от сграда – жилищен блок, на шест етажа,
масивна конструкция, построена в УПИ I в кв.
53, бул. 23 Пехотен Шипченски полк 107, вх. Б,
обект № 20, по плана на гр. Казанлък, състоящ
се от: търговска зала, склад и санитарен възел,
при граници: отдолу – сутерен, отгоре – ап. № 10,
oт север – гараж № 7 и стълбищна клетка, изток – стълбищна клетка (вход), запад – гараж
№ 9, при следните условия:
1. Начална тръжна цена:
1.1. За имота по т. „а“ – 23 850 лв. без ДДС.
1.2. За имота по т. „б“ – 24 600 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка BG 07 KORP
9220 32 0868 7550 в „Корпоративна търговска
банка“ – АД, Казанлък, BIC KORPBGSF. Дължимият ДДС върху достигнатата цена се заплаща
в същия срок по сметка BG 39 KORP 9220 0868
7556 в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
Казанлък, BIC KORPBGSF.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 16 KORP 9220 33 0868
7501 в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
Казанлък, BIC KORPBGSF, до изтичане срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) за всеки имот в
брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до
изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
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5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено от кандидата
копие на удостоверение за актуално състояние,
издадено до 6 месеца преди датата на търга (не
се прилага за кандидати – физически лица, които
нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация
и следприватизационен контрол, за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обектите – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търговете ще се проведат на 28-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начален час, както следва: за имота
по т. „а“ – 11,20 ч., за имота по т. „б“ – 11,40 ч.
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Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 657
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 484 от
1.02.2013 г. Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот, представляващ обособена част (дял I), разположена
на първия етаж на двуетажна масивна сграда с
обща застроена площ 312 кв. м (удостоверение
№ 62 от 2011 г. по § 16 ЗУТ), включваща: търговски обект със застроена площ 76 кв. м, обект за
обществено хранене със застроена площ 95 кв.
м, санитарен възел със застроена площ 12 кв. м,
построена в УПИ VI, кв. 1, съгласно ПР на с.
Долно Изворово, одобрен със Заповед № 22 от
1987 г. и съответните идеални части от общите
части на сградата и правото на строеж, при
граници на обособената част: север – стълбище,
запад – библиотека, и граници на урегулирания
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поземлен имот: север – УПИ II-26 и улица (тупик),
югоизток – улица, юг – УПИ VII-22, запад – УПИ
I – „За озеленяване“, при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 34 500 лв. без ДДС.
Достигнатата цена се заплаща от спечелилия
участник в левове до деня на подписване на
договора за продажба по сметка BG 07 KORP
9220 32 0868 7550 в „Корпоративна търговска
банка“ – АД, Казанлък, BIC KORPBGSF. Върху
цената не се дължи ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 16 KORP 9220 33 0868
7501 в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
Казанлък, BIC KORPBGSF, до изтичане срока за
подаване на предложения за участие. Валидни
са вноски от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая
17 на Община Казанлък срещу квитанция за
платена цена за тръжна документация в размер
150 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в
ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието за актуално състояние на търговеца, а за юридическите лица, нерегистрирани
по Търговския закон – заверено от кандидата
копие на удостоверение за актуално състояние,
издадено до 6 месеца преди датата на търга (не
се прилага за кандидати – физически лица, които
нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация
и следприватизационен контрол, за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – 10 – 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с начален час 11 ч.

6023

Председател:
Н. Златанов
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ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 419
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и
протокол № 9 от 2012 г. на ОЕСУТ, т. 14, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект
за ПУП – ПП (подробен устройствен план) – за
външно ел. захранване с кабелна линия 20 kV и
трафопост за ПСОВ, преминаващо през имоти
000079, 000080, 000083, 000089 – полски пътища,
в землището на гр. Костинброд.
Председател:
В. Михайлов
6024
РЕШЕНИЕ № 420
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 8 от 2013 г. на
ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проект за ПЗ (план за застрояване за
ниско жилищно строителство) – имот 505091, гр.
Костинброд, зона с малка височина (Жм), Кота корниз – 10 м, 3 етажа, плътност – 60 %, Кинт. – 1,2,
озеленяване – 40 %, и свободно застрояване.
Председател:
В. Михайлов
6025

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 121
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 010173 по картата за възстановената собственост
в землището на с. Прилепци, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
6038
РЕШЕНИЕ № 122
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
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№ 414, кадастрален район 20 по плана на ново
образуваните имоти в землището на с. Резбарци,
община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа

6039

РЕШЕНИЕ № 123
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на неурегулирани поземлени имоти
№ 40909.19.266 и № 40909.19.267 по кадастралната
карта на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа

6040

РЕШЕНИЕ № 124
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 252, кадастрален район 303 по плана на ново
образуваните имоти в землището на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа

6041

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 142
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУ П) – парцеларен план за трасе на: „Кабел – НН“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на имот № 61813.687.1,
м. Бачевски уши, земл. на гр. Разлог, община
Разлог, с възложител „Ник – Вал“ – ООД, представлявано от Николай Стоянов и Георги Захов.
Планът е изложен в стая № 306 на общината.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съд – Благоевград.

6042

Председател:
М. Копанарова-Тасева

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 238
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 60, ал. 1 АПК и предложение с вх. № 583 от 14.06.2013 г. на кмета
на община Сандански Общинският съвет – гр.
Сандански, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Възстановяване на земното покритие на транзитен газопровод за Гърция при прехода през
р. Струма на ПК 990+00 при с. Вълково“.
2. Допуска предварително изпълнение на решението за одобряване на ПУП – парцеларен план.

6007

Председател:
Ат. Стоянов

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 439
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – парцеларен план за трасета на открити канали за
водозахранване от (и отливане в) р. Марица на
ПИ № 000020 (рибарник) в м. Адата, попадащи
в землището на гр. Септември, през общински
поземлени имоти № 011507, 012673 и 012678.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

6026

Председател:
А. Влахов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СОФИЯ
ЗАПОВЕД № РД-15-129
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение № 3123 от
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14.10.2010 г. на АССГ, ІІ отделение, 24-ти състав,
по адм. дело № 2742/2010 г. и съгласно решение
по Протокол № 2 от 18.07.2013 г., одобрен от
областния управител на област София, на комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със
Заповед № РД-15-097 от 3.07.2013 г. на областния
управител на област София, одобрявам план
на новообразуваните имоти в М 1:1000 за имот
№ 192, м. Ласка, землището на кв. Курило, район
„Нови Искър“, Столична община.
След обнародването в „Държавен вестник“
заповедта да се разгласи чрез публикуване в
два централни ежедневника и да се обяви на
подходящо място с публичен достъп в сградата
на Столична община, район „Нови Искър“.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
Р. Малинов
6000
ЗАПОВЕД № РД-15-130
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, Решение № 1924 от
9.04.2012 г. на АССГ, ІІ отделение, 32-ри състав,
по адм. дело № 2226/2011 г., Решение № 1962 от
25.03.2013 г. на АССГ, ІІІ отделение, 32-ри състав,
по адм. дело № 2195/2011 г. и съгласно решение
по Протокол № 2 от 18.07.2013 г., одобрен от
областния управител на област София, на комисия по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със
Заповед № РД-15-097 от 3.07.2013 г. на областния
управител на област София, одобрявам:
План на новообразуваните имоти в М 1:1000
за имоти, както следва:
– № 189, 197, 175 и 178, м. Балденица, землището на с. Подгумер, район „Нови Искър“,
Столична община;
– № 57011.5986.1 и 57011.5986.47, м. Хумни
дол, землището на с. Подгумер, район „Нови
Искър“, Столична община.
След обнародването в „Държавен вестник“
заповедта да се разгласи чрез публикуване в
два централни ежедневника и да се обяви на
подходящо място с публичен достъп в сградите
на Столична община, район „Нови Искър“, и
кметството на с. Подгумер.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на София-град
пред районния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ по реда на АПК.
Областен управител:
Р. Малинов
6001
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ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

№

X [m]

Y [m]

ЗАПОВЕД № 205
от 24 юли 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП във връзка с Решение № 409 по протокол
№ 21 от проведено на 28.06.2013 г. заседание на
Общинския съвет – гр. Хаджидимово, преобразувам Целодневна детска градина „Надежда“ – гр.
Хаджидимово, в Обединено детско заведение
„Надежда“ – гр. Хаджидимово, ул. Иван Вазов
3, община Хаджидимово, област Благоевград,
както следва:
1. Обединено детско заведение „Надежда“ – гр.
Хаджидимово, ще осъществява дейността си с 9
групи, от които 1 смесена яслена група за деца до
3-годишна възраст и 8 целодневни групи за деца
от 3-годишна възраст до постъпване в първи клас.
2. Задължителната документация на Целодневна детска градина „Надежда“ – гр. Хаджидимово,
да се приеме и съхранява в Обединено детско
заведение „Надежда“ – гр. Хаджидимово, ул.
Иван Вазов 3, община Хаджидимово, област Благоевград. Имуществото на ЦДГ „Надежда“ – гр.
Хаджидимово, преминава в патримониума на
Обединено детско заведение „Надежда“ – гр.
Хаджидимово, ул. Иван Вазов 3.
3. Децата, посещаващи Целодневна детска
градина „Надежда“ – гр. Хаджидимово, да се
пренасочат към Обединено детско заведение
„Надежда“ – гр. Хаджидимово, ул. Иван Вазов 3,
община Хаджидимово, област Благоевград, като
сградният фонд и на двете заведения е един и същ.
4. Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 3 ЗНП общините
осигуряват средствата за издръжка, изграждане,
обзавеждане и поддръжка на общинските детски
градини.

1.

4651201

8548772

2.

4651255

8548782

3.

4651254

8548762

4.

4651269

8548746

5.

4651281

8548724

6.

4651292

8548692

7.

4651296

8548669

8.

4651311

8548649

9.

4651326

8548631

10.

4651321

8548618

11.

4651308

8548609

12.

4651305

8548592

13.

4651289

8548584

14.

4651262

8548566

15.

4651257

8548548

16.

4651260

8548527

17.

4651258

8548522

18.

4651248

8548503

19.

4651229

8548470

20.

4651213

8548419

21.

4651203

8548432

22.

4651195

8548425

23.

4651184

8548408

24.

4651172

8548400

25.

4651163

8548438

26.

4651168

8548442

27.

4651169

8548449

28.

4651180

8548466

29.

4651186

8548481

30.

4651175

8548498

31.

4651170

8548510

32.

4651183

8548522

33.

4651192

8548543

34.

4651186

8548561

35.

4651185

8548573

36.

4651201

8548589

37.

4651202

8548618

38.

4651192

8548639

39.

4651200

8548656

6027

Кмет:
Л. Терзиев

РЕШЕНИЕ № 424
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово, одобрява ПУП – парцеларен план за
трасе на главен клон на водопроводна мрежа І РЕ
∅ 200 мм, с. Копривлен, община Хаджидимово.

6043

Председател:
М. Имамов

50. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Черни дол“, разположена в землището на
с. Хубавене, община Роман, област Враца, описана със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
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№

X [m]

Y [m]

40.

4651212

8548663

41.

4651205

8548703

42.
4651204
8548736
6071
28. – Министерството на регионалното развитие (МРР) съобщава, че е издадено Разрешение
за строеж № РС-34 от 29.07.2013 г. на министъра
на регионалното развитие за обект: „Довеждащ
водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр.
Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, с. Мокрен, с.
Пъдарево и Полеви учебен полигон „Ново село“,
разположен на територията на община Сунгурларе,
област Бургас, и община Котел, област Сливен,
I етап – от км 24+168 до км 26+317, включително: – отклонение за напорен резервоар (HP) с.
Мокрен до регулацията на с. Мокрен при В14,
на км 1+371.50 от отклонението от довеждащия
водопровод; – отклонение за HP Военно формирование 32450 Мокрен (съществуваща българска
база); – отклонение до точка на включване в
съществуващ водопровод за „Ново село – Зона
1“ – Предна оперативна база, разположен в
землищата на с. Мокрен и с. Пъдарево, община
Котел, област Сливен;
• II етап – от км 19+213 до км 24+168, включително отклонение за HP с.Пъдарево до точка
на включване при т. 80 на км 3+604 от отклонението от довеждащия водопровод, разположен в
землищата на с. Пъдарево, община Котел, област
Сливен, и с. Чубра, община Сунгурларе, област
Бургас;
• III етап – от км 13+239 до км 19 + 213, включително отклонение за с. Славянци до точка на
включване в съществуващ водопровод при северна
регулационна граница с. Славянци, разположен
в землищата на с. Чубра и с. Славянци, община
Сунгурларе, област Бургас;
• V етап – от км 6+611 до РШ Сунгурларе,
включително отклонение до HP с. Черница, разположен в землищата на с. Черница, с. Лозарево
и с. Климаш, община Сунгурларе, област Бургас,
с разпореждане за предварително изпълнение по
реда на чл. 60 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК). На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересованите лица пред Върховния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез МРР,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6085
20. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,02 на
сто, считано от 1 август 2013 г.
6153
Станимир Цоцов – председател на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт,
на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване обявява следните промени в
състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: 1. Освобождават се като
членове на Надзорния съвет: Деяна Георгиева
Костадинова, Петър Христов Стоянов, Емил
Георгиев Мирославов, Мирослав Ненков Ненков,
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Илияна Йорданова Владова, Красимир Неделчев
Стефанов, Емилия Йосифова Янева. 2. Определят
се за членове на Надзорния съвет: Хасан Ахмед
Адемов, Светлана Григорова Дянкова, Лазар
Манолов Лазаров, Людмила Кръстева Елкова,
Бойко Маринов Пенков, Анна Георгиева Янева,
Бойко Атанасов Атанасов.
6044
43. – Националната спортна академия „Васил
Левски“ на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и
решение на академичния съвет обявява конкурси за академичната длъжност главен асистент в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.6 Спорт,
специалност „Философия и философия на спорта“
за нуждите на катедра „Психология, педагогика и
социология“ – един; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.6 Спорт, специалност „Гимнастика“
за нуждите на катедра „Гимнастика“ – един; в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6
Спорт, специалност „Мениджмънт на спорта“
за нуждите на катедра „Мениджмънт и история
на спорта“ – един, всички със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
на необходимите документи за заемане на академични длъжности са определени в Правилника
за придобиване на научната степен „Доктор на
науките“ и за заемане на академични длъжности
в Национална спортна академия „Васил Левски“
(НСА). Документи – в Центъра за развитие на
академичния състав на НСА „Васил Левски“,
кабинет 403, ет. 4, Студентски град.
6107
91. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за прием на редовни докторанти за
2014 г. съгласно Заповед № ОХ-372 от 22.05.2013 г.
на министъра на отбраната по следните специалности: неврология – 4 места; дерматология и
венерология – 2 места; обща хирургия – 4 места;
хематология и преливане на кръв – 2 места; ортопедия и травматология – 2 места; инфекциозни
болести – 1 място. Документи – в „Явно деловодство“ на ВМА до 10.09.2013 г. Изискванията
към участниците, необходимите документи и
темите за конкурсните изпити са публикувани в
посочената заповед на министъра на отбраната
и на интернет страницата на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация – Учебно-научен отдел,
тел. 922-56-69; 922-51-41.
5993
15. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
1.3. Педагогика на обучението по роден край,
околен свят, човекът и природата и човекът и
обществото в началните класове – един; 2.1. Филология (руска литература на XIX век) – един;
1.3. Педагогика на обучението по литература
(методика на обучението по литература) – един;
2.1. Филология (балканско езикознание, българорумънски езикови контакти) – един; 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и
спорт (методика на обучението по източни бойни
изкуства) – един; 2.1. Филология (историческа
лексикология на руския език) – един; 2.3. Философия (етика) – един; 2.1. Филология (български
език – синтаксис и прагматика) – един; доценти
по: 4.1. Физическ и нау к и (експеримента лна
физика на елементарните частици) – един; 2.1.
Филология (чешки език) – един; 3.9. Туризъм
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(териториални изследвания на туризма) – един;
2.1. Филология (теория на литературата) – един;
1.3. Педагогика на обучението по физическо
възпитание и спорт (методика на обучението по
туризъм, алпинизъм, ориентиране и ски) – един;
главни асистенти по: 1.3. Педагогика на обучението
(методика на обучението по астрономия) – един;
2.1. Филология (общо езикознание) – един; 5.11.
Биотехнологии – един; 2.1. Филология (теория на
литературата) – един; 2.3. Философия (философия
с преподаване на английски език) – един; 2.1.
Филология (българска литература) – един; 1.2.
Педагогика (електронно обучение) – един; 2.1.
Филология (старогръцка култура и литература) –
един; 2.1. Филология (сравнителна граматика
на славянските езици) – един; 2.1. Филология
(съвременен турски език – граматика на турския език) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи се
подават в ректората, стая 108, София 1504, бул.
Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
6002
34. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за: факултет „Горско
стопанство“ за академична длъжност професор
към катедра „Лесоустройство“, в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия, научна специалност „Фотограметрия
и дис та н ц ион н и мет од и“, по д исц и п л и ната
„Фотограметрия и дистанционни методи“; факултет „Стопанско управление“ за академична
длъжност доцент към катедра „Икономика“: за
научна област 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.9. Туризъм,
научна специалност „Икономика и управление
(Туризъм)“, учебна дисциплина „Основи на алтернативния туризъм“ – един; за научна област
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна
специалност „Икономика и управление (Туризъм)“, учебна дисциплина „Балнеологичен и СПА
туризъм“ – един; за академична длъжност главен
асистент: към катедра „Икономика“, нау чна
област 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление (Микроикономика) – един; към
катедра „Компютърни системи и информатика“,
научна област „Приложение на изчислителната
техника в икономиката“, професионално направление 3.7. Администрация и управление, по
дисциплината „Информатика“ – един; факултет
„Горска промишленост“ за академична длъжност
главен асистент, професионално направление 6.5.
Горско стопанство, специалност „Технология на
дървесината“ по дисциплината „Автоматика и
автоматизация на ДМП“; факултет „Ландшафтна
архитектура“ за академична длъжност доцент
към катедра „Парково и ландшафтно строителство“, област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.5. Горско стопанство, нау чна
специалност „Озеленяване на населените места
и ландшафта“, по дисциплината „Строителство
и поддържане на зелените площи“; факултет
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„Ветеринарна медицина“ за академична длъжност главен асистент към катедра „Животновъдни науки“, научна специалност „Зоохигиена
и организация на ветеринарното обслужване“,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета.
6018
82. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: главни асистенти:
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (съвременен испански
език) – двама; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (програмиране) – един; област
на висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(танцов театър) – един; професор, област на висше
образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документите – в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис 215, тел.
811-02-35, 811-02-15.
6088
38. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за главен асистент
по професионално направление 5.1 Машинно
инженерство, научна специалност 02.01.00 Машиностроене и машинознание със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, к-с Славейков, бул. Проф.
Якимов 1, стая 214, тел. 056/715-725.
6017
20. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за: професор в
професионално направление 3.7. Администрация
и управление (Бизнес комуникации и връзки
с обществеността) със срок 2 месеца; доцент
в професионално направление 3.8. Икономика
(Бизнес услуги) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и подаване
на документи – в Ботевград, ул. Гурко 14, тел.
0723 68812.
6052
40. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности: професор по
професионално направление 8.3. Музикално и
танцово изкуство, научна специалност 05.08.02
Музикознание и музикално изкуство (направление
етномузикология) за нуждите на сектор „Музика“; доцент по професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност 02.17.05 Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и детайли (направление
съвременна архитектура) за нуждите на сектор
„Архитектура“ и двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, ул. Кракра 21, тел. 02/944-24-14.
6003
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884. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 6.5.
Горско стопанство, научна специалност 04.04.01
Горски култури, селекция и семепроизводство,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, бул. Св.
Климент Охридски 132.
6106
62. – „Специализирана болница за активно
лечение на хематологични заболявания“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за главен асистент в
област на висше образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина
и научна специалност 03.01.39 Хематология и
преливане на кръв за нуждите на Клиниката по
хематология към „СБАЛХЗ“ – ЕАД, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи съгласно изискванията на раздел II
на ЗРАСРБ се подават в отдел „Човешки ресурси“, София 1756, ул. Пловдивско поле 6, тел.
02/970-11-70.
6004

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява,
че по жалба на Николай Стоянов Донков с адрес
с. Мусомище, община Гоце Делчев, против Заповед № 277 от 8.04.2013 г. на кмета на община Гоце
Делчев, с която е одобрен ПУП – ПЗ за УПИ VІІ,
кв. 60 по плана на с. Мусомище, е образувано адм.
дело № 554/2013 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
18.09.2013 г. от 10 ч. 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, 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.
6048
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2, т. 1 – 3 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 1367/2013 г. по описа
на Административния съд – Варна, по жалба от
Станка Иванова Станева срещу Решение № 799-5
от 19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
с което е одобрен подробен устройствен план
(ПУП) – план за улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост
(ПУР) на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и
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Дъбравата“ без квартали № 20, 21 и 26, в т. ч. и
схеми: за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за водоснабдяване
и канализация, за газоснабдяване, сборна схема
на техническата инфраструктура, схема за вертикално планиране и транспортно-комуникационна
схема, в частта относно имот 765. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 5, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
6012
Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава
за направено оспорване от Теменужка Стефанова Николова от Варна на Решение № 799-5 от
19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна,
и съответните схеми, в частта на предвижданията
за улицата, засягаща ПИ 10135.2516.409 и сградите
в него. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до АС – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 1370/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
6108
Административният съд – Враца, на основание
чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм. дело № 119/2013 г. по жалба на
Даринка Атанасова Джонова от Монтана и Надежда Кирилова Дзоварас от София против Заповед
№ 2798 от 6.12.2012 г. на кмета на община Монтана,
с която на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ е одобрен
ПУП – ПР за УПИ XLVI в кв. 5 по плана на гр.
Монтана. В едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство чрез подаване
на заявление до Административния съд – Враца, по
адм. дело № 119/2013 г., което 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 им на заинтересовани лица 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. Делото е насрочено в
открито заседание за 25.09.2013 г. от 14,30 ч.
6021
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Административният съд – Пазарджик, IV състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба
на областния управител на област Пазарджик против Решение № 71 от 22.12.2011 г. на Общинския
съвет – Велинград, взето по протокол № 4, т. 45
от дневния ред. По жалбата е образувано адм.
дело № 608/2013 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик, и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 10.09.2013 г. от 10 ч.
6019
Административният съд – Пловдив, ХІ състав,
съобщава, че е образувано адм. дело № 1963/2013 г.
по жалба на Атанас Димитров Кунчев, Стела Димитрова Атанасова и Спас Атанасов Топчийски – тримата от Пловдив, с която са оспорили Решение
№ 106, взето с протокол № 6 от 10.04.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация на улици (ПУР) и поземлени имоти
за обекти на публичната собственост с устройствени зони „Кв. Христо Смирненски ІІІ“, 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 и правилата и нормативите за
прилагане на кв. Смирненски ІІІ, гр. Пловдив, в
посочените граници, в частта му, касаеща имот с
идентификатор № 56784.513.77 по КК и КР на гр.
Пловдив. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен
срок от обнародване на съобщението 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 заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; подпис на заявителя. Към заявлението
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Административно дело № 1963/2013 г.
е насрочено за 27.09.2013 г. от 10 ч.
6011
Административният съд – София-град, второ
отделение, 32 състав, съобщава, че адм. дело
№ 5965/2013 г., образувано по протест на прокурор
от Върховна административна прокуратура срещу
Заповед № РД-11-572 от 26.04.2013 г., издадена от
член на Управителния съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“, е прекратено поради отказ от
протеста.
6020
Радомирският районен съд, V състав, уведомява Саджад Ахади с последен адрес Иран, сега с
неизвестен адрес, че прекратява настаняването на
малолетните Нами Саджад Ахади и Румен Саджад
Ахади в SOS Детско селище, с. Дрен, община Радомир, и настанява същите в доброволното приемно
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семейство на Венета Костадинова Стоянова, одобрена със Заповед № ЗД-ЗД ПГ01/010 от 12.12.2012 г.
на директора на РДСП – Перник, до настъпване
на някое от основанията за прекратяване на настаняването, предвидени в чл. 29 ЗЗД. Решението
подлежи на обжалване пред Пернишкия окръжен
съд в 7-дневен срок от връчването му на страните,
а за бащата – в 7-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“, че решението е изготвено.
6030
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 80 състав, уведомява Галина Трендафилова, гражданка на Република Молдова, родена на
18.09.1973 г., без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България и неизвестен адрес в
чужбина, че има качеството на ответница по гр.д.
№ 7141/2013 г. по описа на СРС, III ГО, 80 състав,
образувано по предявен от Владимир Георгиев
Трендафилов от с. Пасарел, ул. Диляна 29, област
София, район „Пасарел“, иск с правно основание
чл. 49 СК – за развод, и че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, III ГО, за връчване
на книжата по делото по чл. 131 ГПК ведно с
исковата молба и приложенията към нея.
6049
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 81 състав, призовава Байрън Алксис Фиало
Сантиаго, роден на 12.01.1977 г. в САЩ, сега с
неизвестен адрес в Република България, ответник
по гр.д. № 6258/2013 г. по чл. 49 СК, заведено от
Десислава Стоянова Велкова от София, за развод.
Ответникът в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор
по реда на чл. 131 ГПК, след като се запознае с
исковата молба и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда. Ответникът
следва да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6142
Ямболският районен съд, гражданско отделение,
уведомява Антъни Дюк Джиуа, гражданин на Гана,
с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр.д. № 1534/2013 г. за иск за бракоразвод,
заведено от Мариана Цветанова Тодорова от Ямбол, ул. Д. Благоев, бл. 5, вх. А, ап. 17 (съдебен
адрес – адв. Христо Попов, Ямбол ул. Ж. Папазов
14, к. 203), като му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на ЯРС за връчване на
книжата по делото. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
6010
Плевенският окръжен съд на основание чл. 679
ТЗ призовава кредиторите на длъжника „Газтрейд – Плевен“ – ООД (в несъстоятелност), Плевен, ЕИК 1174603251, в открито съдебно заседание
на 30.09.2013 г. в 14,30 ч., насрочено за разглеждане
на жалбата на „Газтрейд“ – АД, София, срещу решенията на СК, проведено на 26.06.2013 г., в производството по несъстоятелност по т.д. № 24/2010 г.
по описа на Плевенския окръжен съд.
6047
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Форум „Природа“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1, 3, 4 и 5
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 22.10.2013 г. в 17 ч. в офиса
на сдружението в София, ул. Иван Вазов 9, ет. 4,
ап. 12, при следния дневен ред: 1. промени в устава;
2. правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на
имуществото на юридическо лице с нестопанска
цел, осъществяващо дейност в обществена полза;
3. утвърждаване бюджета на сдружението до края
на 2013 г. и за 2014 г.; 4. избор на членове на
УС на сдружението; 5. утвърждаване на лого на
сдружението; 6. определяне възнаграждението на
председателя, зам.-председателите, изпълнителния директор и председателя на КС; 7. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението. Писмените материали, свързани с
дневния ред на общото събрание, се предоставят
безплатно на адреса на управление на сдружението
в София, ул. Иван Вазов 9, ет. 4, ап. 12. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от
устава на сдружението събранието ще се проведе
същия ден 1 час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
6122
38. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с наименование „Българско дружество по ендокринология“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 16.11.2013 г. в 9 ч. в София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 131, „Принцес Хотел София“,
зала „Европа“, мецанин (М), при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет
за дейността на сдружението за 2012 г. и доклад за
дейността на сдружението за периода на управлението му от председателя на управителния съвет; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2012 г.;
3. доклад на ревизионната комисия; 4. доклад на
главния редактор на списание „Ендокринология“;
5. освобождаване на досегашния управителен съвет
на сдружението и избор на нов управителен съвет;
6. избор на председател на управителния съвет
на сдружението; 7. избор на главен редактор на
списание „Ендокринология“; 8. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
лично или чрез изрично упълномощен представител.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 10 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
6087
3. – Управителният съвет на ФК „Удар“, гр.
Бяла черква, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 1.10.2013 г. в
18 ч. в залата на кметството – гр. Бяла черква, ул.
Бачо Киро 84, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС на ФК „Удар“ за дейността на клуба през
отчетния период; 2. приемане на нови членове на
ФК „Удар“; 3. освобождаване на председателя на
УС на ФК „Удар“; 4. освобождаване на членове на
УС на ФК „Удар“; 5. избор на нов председател на
ФК; 6. избор на нови членове на УС. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
6144
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежта – интеграция и развитие“ – Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение от 22.07.2013 г. свиква редовно
общо събрание на 21.09.2013 г. в 18 ч. във Велико
Търново, ул. Ниш 7, офис 9, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. освобождаване на
членове; 3. вземане на решение за освобождаване
на членовете на управителния съвет и представляващия сдружението; 4. избор на управителен
съвет и избор на председател на сдружението; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе след един час
независимо от броя на присъстващите.
6143
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „Престиж“, Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
2.10.2013 г. в 17 ч. в седалището и адреса на
управление на сдружението във Велико Търново,
ул. Стара планина 8А, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за вливане на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „Престиж“, Велико
Търново, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Стара планина 8А, регистрирано
по ф.д. № 1060/2006 г. на ВТОС, в сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб „Престиж“ – Велико
Търново“, със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Мария Габровска 2А, регистрирано по ф.д. № 32/2009 г. на ВТОС; 2. вземане
на решение за освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет на сдружение
с нестопанска цел „Тенис клуб „Престиж“, със
седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Стара планина 8А, регистрирано по ф.д.
№ 1060/2006 г., за дейността им до момента на
извършване на вливането; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред.
6109
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СКВТ „Родопа“ – Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.09.2013 г. в 18 ч. в сградата на управлението
на клуба, ул. Димитър Благоев 22, спортна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2012 г.; 2. приемане на финансово-счетоводен отчет
за 2012 г.; 3. избор на управителен и контролен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно същия ден, при същия дневен ред.
5868
36. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия Стара Загора на основание чл. 83 ЗА свиква
извънредно общо събрание на Адвокатска колегия
Стара Загора на 15.11.2013 г. в 12 ч. в зала № 7
на Съдебната палата в Стара Загора при дневен
ред: обсъждане и приемане на проекта на Закона
за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и другите нормативни актове, свързани
с упражняването на адвокатската професия. На
основание чл. 83, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 4
ЗА при липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден и на същото място от 13 ч. независимо
от присъстващите членове. Поканват се всички
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членове на адвокатската колегия да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.
5930
11. – Управителният съвет на сдружение „Електронно общество“ – Шумен, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на учредителите си на 30.09.2013 г. в 17,30 ч. на адреса на
управление – Шумен, ул. Димитър Благоев 9, при
следния дневен ред: 1. избиране на нов председател
на сдружението и членове на управителния съвет;
2. промяна на седалището и адреса на управление;
3. организационни въпроси.
5884
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност „Училищно настоятелство МГ „Атанас Радев“, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23
от устава свиква общо събрание на 19.09.2013 г. в
17,30 ч. в учителската стая на МГ „Атанас Радев“,
Ямбол, ул. Цар Иван Александър 12, като при липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч. на същото място при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2012 г.; 2.
приемане на нови членове на училищното настоятелство; 3. решение за изменение и допълнение на
устава на сдружението; 4. избор на нови членове
на управителен съвет на Училищно настоятелство
МГ „Атанас Радев“; 5. обсъждане и приемане на
бюджета на УН за 2013 г.; 6. организационни въпроси. Всички документи във връзка с посочения
дневен ред ще бъдат на разположение на заинтеерсованите лица в учителската стая на МГ „Атанас
Радев“ – Ямбол.
5933
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3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Европейско развитие за Голяма Желязна“ – с.
Голяма Желязна, област Ловеч, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 20.09.2013 г. в 18,30 ч. в читалище
„Развитие“ – с. Голяма Желязна, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на сдружението за
дейността от 2012 г. до май 2013 г.; проект за
решение – ОС приема отчета на УС на сдружението от 2012 г. до май 2013 г.; 2. финансов
отчет за дейността на УС на сдружението от
2012 г. до май 2013 г.; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на УС на сдружението от 2012 г. до май 2013 г.; 3. финансов
разчет за дейността на сдружението за 2014 г.;
проект за решение – ОС приема финансовия
разчет на сдружението за 2014 г.; 4. промени в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема промени в устава; 5. освобождаване на
председателя и членовете на УС на сдружението
поради изтичане на мандата им; 6. избор на нов
председател и членове на УС на сдружението; 7.
освобождаване членовете на КС; 8. избор на нов
КС. Регистрацията за участие на делегатите ще
започне в 18 ч. на 20.09.2013 г. пред залата. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред и
условия за провеждане и участие. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на
членовете на сдружението след 20.08.2013 г. за
запознаване в библиотеката на читалище „Развитие“ – с. Голяма Желязна, всеки работен ден
съобразно работното време на библиотеката.
5834
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