ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 88

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 8 октомври 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение по предложение за гласуване
недоверие на Министерския съвет на
Република България

2

Министерски съвет
 Постановление № 224 от 2 октом
ври 2013 г. за изменение и допълнение
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ври 2013 г. за предоставяне на допълни
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на Министерството на вътрешните
работи за 2013 г. за увеличаване щат
ната численост на персонала на Дър
жавната агенция за бежанците при
Министерския съвет за осигуряване
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

по предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 89 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Пламен
Орешарски за провала на правителството в
областта на инвестиционното проектиране.
Решението е прието от 42-то Народно събрание на 2 октомври 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
7392

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 224
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 1
към Закона за държавните такси за таксите,
събирани от съдилищата, прокуратурата,
следствените служби и Министерството на
правосъдието, приета с Постановление № 167
на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ,
бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г.,
бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г.,
бр. 15 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г.,
бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от 1998 г.,
бр. 95 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г.; Решение
№ 798 на Върховния административен съд от
2001 г. – бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 89
от 2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.;
Решение № 295 на Върховния административен съд 2004 г. – бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75
и 105 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от
2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 30 от 2011 г.
и бр. 98 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В раздел „Г. Такси,
събирани от Министерството на правосъдието“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 62е числото „70“ се заменя с „50“.
2. Създават се т. 62р и 62с:
„62р. За участие в конкурс за държавни
съдебни изпълнители – 50 лв.

62с. За участие в конкурс за съдии по
вписванията – 50 лв.“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7445

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за стандарти за
качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители, приета
с Постановление № 256 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 88 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. обхватът на всяка такава зона е пропорционален, като се имат предвид концентрациите на замърсители в точката на заустване и
условията за емисии на замърсители, посочени
в разрешителните за заустване по ЗВ или в
комплексните разрешителни по Закона за
опазване на околната среда (ЗООС), както
и всяко друго приложимо законодателство,
в съответствие с прилагането на най-добрите налични техники и на комбинирания
подход и по-специално след преразглеждане
на разрешителните и нормативните актове,
свързани с тях;“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7446

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 249 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46, 64 и 79 от
2010 г., бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22,
58 и 90 от 2012 г. и бр. 56, 74 и 77 от 2013 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13а, ал. 1:
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а) в основния текст, в изречение второ
думите „своята дейност“ се заменят с „дейността по вътрешен одит“;
б) в т. 1 след думата „докладва“ се добавя
„своята дейност“.
2. В чл. 30:
а) точка 9 се отменя;
б) създават се т. 21 и 22:
„21. извършва оценка на въздействието от
фондовете на Европейския съюз и от прилагането на политиките, заложени в националните стратегически документи на Република
България, върху икономиката на страната
чрез използване на иконометрични модели;
22. координира процеса по оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението на
Националната програма за развитие: България
2020, като осигурява съгласуваност между нея
и други национални стратегически документи.“
3. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“:
1. изисква, събира и анализира информация
за нужните доставки и услуги за органи на изпълнителната власт и техните администрации;
2. подпомага Централния орган за обществени поръчки (ЦООП) при изпълнение на
правомощията му, като планира, организира
и провежда процедури за обществени поръчки
с цел сключване на рамкови споразумения за
нуждите на органи на изпълнителната власт
и техните администрации;
3. контролира изпълнението на сключените
от ЦООП рамкови споразумения по отношение
на спазването на заложените в тях условия;
4. управлява проекти по Програма ФАР,
Преходния финансов инструмент и Инструмента Шенген, за които има статут на изпълнителна агенция, съгласно подписаните
споразумения между Европейската комисия
и правителството на Република България;
5. извършва финансово у правление на
програми на Европейския съюз, за които
има статут на изпълнителна агенция, като
подготвя искания за средства и финансови
отчети до дирекция „Национален фонд“, извършва плащания и поддържа финансова и
счетоводна система за отчетност;
6. изготвя бюджетни прогнози и проектобюджети във връзка с дейността на дирекцията;
7. извършва дейности, свързани с предотвратяване, докладване и проследяване на нередности по проекти, финансирани със средства
на Европейския съюз, съгласно Постановление
№ 18 на Министерския съвет от 2003 г. за
създаване на Съвет за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 13
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95
от 2004 г., бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57
и 79 от 2008 г., бр. 39, 71, 97 и 101 от 2009 г.,
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бр. 5, 31 и 90 от 2010 г., бр. 7 и 54 от 2011 г.,
бр. 60 и 71 от 2012 г. и бр. 65 от 2013 г.) и
Наредбата за определяне на процедурите за
администриране на нередности по фондове,
инструменти и програми, съфинансирани от
Европейския съюз, приета с Постановление
№ 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90
от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 6 от 2012 г.);
8. архивира и съхранява всички документи,
свързани с дейността є, в сроковете, заложени
в съответните международни споразумения,
закони и нормативни актове.“
§ 2. В 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,
51, 69, 70, 74 и 82 от 2013 г.), в чл. 75, ал. 1, т. 3
думите „и извършва оценка на въздействието от фондовете на Европейския съюз върху
икономиката на страната“ се заличават.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на областните администрации, приет с Постановление № 121 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 88 от 2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22,
78, 83, 94 и 96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г.,
бр. 40, 48, 69 и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г.,
бр. 5, 85 и 99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г.,
бр. 21, 34, 60, 62 и 67 от 2012 г. и бр. 27, 62 и
74 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 16
към чл. 8, ал. 2 думите „Заместник областни
управители 2“ се заменят със „Заместник
областни управители 3“ и числото „48“ се
заменя с „49“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7448
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 2 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2013 г. за увеличаване
щатната численост на персонала на Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет за осигуряване на увеличения капацитет
за прием на лица, търсещи закрила
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2013 г.
допълнителни бюджетни кредити в размер
1 350 000 лв. по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2013 г. за увеличаване
щатната численост на персонала на Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет с 50 щатни бройки за осигуряване на
увеличения капацитет за прием на лица, търсещи закрила. Щатните бройки се осигуряват
за сметка на числеността на Министерството
на вътрешните работи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи
да извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1
промени по бюджета на Министерството на
вътрешните работи и по централния бюджет
за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. В едномесечен срок от обнародването
на постановлението в „Държавен вестник“ да
се извършат съответни промени в Устройствения правилник на Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет, приет с
Постановление № 59 на Министерския съвет от
2008 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 48 и 58 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 31
от 2010 г. и бр. 55 от 2012 г.), и в Правилника
за прилагане на Закона за Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от
2009 г., бр. 5 от 2010 г.; попр., бр. 8 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 40 и 90 от 2010 г., бр. 7, 19, 48,
51, 58, 63 и 97 от 2011 г., бр. 12 и 60 от 2012 г.
и бр. 70 и 82 от 2013 г.).
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на вътрешните работи.
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§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7449

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 от 2008 г. за условията и реда за
провеждане на диагностика, профилактика
и контрол на внасяните паразитни болести
(обн., ДВ, бр. 71 от 2008 г.; попр., бр. 72 от
2008 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 5 се изменя така:
„(5) Информацията по ал. 4 се предоставя
от МЗ на регионалните здравни инспекции
(РЗИ), лечебните заведения (ЛЗ) и здравните
заведения (ЗЗ) в страната.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „РЗИ“.
2. В ал. 2 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „регионалната здравна
инспекция“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За лечение на рядкодиагностицирани и
животозастрашаващи внасяни паразитни болести, за които липсват разрешени в страната
лекарствени продукти, лечебните заведения,
в които са разкрити клиники/отделения по
медицинска паразитология/инфекциозни болести и които извършват хоспитализация и
лечение на лица с такава патология, поддържат
и съхраняват запас от лекарствени продукти
за етиологична терапия съгласно наредбата
по чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.“
2. Алинеи 5 – 8 се отменят.
§ 4. В чл. 14 абревиатурата „РИОКОЗ“ се
заменя с „РЗИ“, след думите „чл. 8“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото
здраве“ се заменят с „регионалната здравна
инспекция“.
2. В т. 3 абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“, а думите „и РЦЗ“ се заличават.
§ 6. Приложение № 1 към чл. 9 се изменя
така:
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„Приложение № 1
към чл. 9
Разпространение и риск от заразяване с най-значимите тропически паразитни болести в страните на:
Африка
Наименование
на страната

Малария

Амебиаза

Трипанозомози

1

2

3

4

Кожна Висцелайш
рална
мани
лайш
оза
ман иоз а
5

6

Вушерериоза
Бругиоза

Лоа
оза

Онхоцеркоза

Дипеталонематоза

АнкиДралостокункумидолоза
зи

7

8

9

10

11

Шистозоматози

12

13

Алжир

о

р

-

р

о

-

-

-

-

о

р

о

Ангола

п

п

р

о

-

о

п

р

р

р

п

р

Бурунди

п

п

р

-

-

р

-

-

о

-

п

р

Ботсвана

п

о

р

-

-

-

-

-

-

р

о

р

Бенин

п

п

о

о

-

п

п

р

о

п

п

п

Буркина Фасо

п

-

р

р

-

р

р

р

о

п

п

п

Габон

п

п

п

-

о

п

п

р

п

р

п

о

Гамбия

п

п

п

п

-

п

р

о

о

о

п

р

Гана

п

р

р

о

-

п

р

р

п

р

п

р

Гвинея

п

п

о

р

о

п

р

р

п

о

п

р

Гвинея Бисау

п

п

п

-

о

п

п

р

р

о

п

р

Джибути

п

п

-

о

-

-

-

-

-

-

о

о

Екваториална
Гвинея

п

п

р

-

о

п

п

п

р

-

п

п

Еритрея

п

о

о

р

р

о

-

о

-

-

о

о

Етиопия

п

р

р

р

о

о

-

о

-

о

п

о

Замбия

п

р

р

-

-

р

р

-

о

о

о

р

Западна Сахара

р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заир (ДР Конго)

п

п

р

о

-

р

п

р

р

о

р

р

Кабо Верде

о

-

-

-

-

о

-

-

-

-

о

-

Кения

п

п

р

о

р

о

-

о

о

-

п

р

Конго

п

п

р

-

о

п

п

р

о

о

п

р

Коморски
острови

п

р

-

о

о

-

-

-

-

-

-

-

Камерун

п

п

р

о

о

р

р

п

р

р

п

р

Кот д’Ивоар

п

п

р

о

-

р

р

р

п

р

п

р

Либерия

п

п

р

о

-

п

р

р

о

р

п

р

Либия

-

о

-

р

о

о

-

-

-

-

р

о

Лесото

-

р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Майоте

п

о

-

о

о

р

-

р

-

-

р

-

Мавритания

р

-

-

о

-

-

-

-

-

о

р

р

Малави

п

-

о

-

-

р

о

-

о

о

п

п

Мали

п

о

р

р

о

р

р

р

о

р

р

р

Мароко

-

п

-

о

о

о

-

-

-

-

о

р

Мозамбик

п

р

о

-

-

р

-

-

о

-

п

п

Мадагаскар

п

п

-

-

-

р

-

-

-

-

п

р

Нигер

п

о

р

р

о

р

о

о

о

-

р

о

Нигерия

п

п

р

р

о

р

р

р

р

р

о

р

Египет

о

р

-

р

о

р

-

-

-

о

р

р

Намибия

п

о

о

-

-

-

-

-

-

р

о

о

Зимбабве

р

-

о

-

-

о

-

р

о

р

п

п

С Т Р.

6
1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Руанда

п

п

р

-

-

р

-

-

-

-

-

-

Сао Томе и
Принсипи

п

-

р

р

р

р

-

р

-

-

п

п

Свазиленд

о

п

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сенегал

п

о

р

р

р

п

р

р

р

р

п

р

Сомалия

п

п

-

о

о

-

-

-

-

о

п

р

Судан

п

о

р

о

р

о

р

о

р

р

р

р

Сиера Леоне

п

п

р

-

о

п

р

р

р

о

п

р

Танзания

п

п

р

-

р

р

-

р

р

о

р

р

Того

п

п

р

-

р

п

п

р

о

р

п

п

Тунис

-

п

-

р

р

-

-

-

-

р

р

р

Уганда

п

п

р

о

о

р

о

р

р

р

п

п

Централноафриканска
република

п

р

р

о

о

п

п

р

р

о

р

п

Чад

р

п

о

р

о

р

р

р

р

р

р

р

ЮАР

о

о

-

-

о

-

-

-

-

-

р

р

Южен Судан

п

р

р

р

о

р

п

р

р

о

р

р
Азия

ВисцеКожна
ВушеНаименование Мала- Амебирал на
лайшмарериоза
на страната
рия
аза
лайшманиоза
Бругиоза
ниоза
1

Онхоцеркоза

Дракункулоза

Анкилостомидози

Шистозоматози

Парагонимоза

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Аден

р

п

о

о

-

-

р

-

о

-

Афганистан

п

-

п

о

-

-

-

р

-

-

Азербайджан

о

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бахрейн

-

п

о

-

-

-

-

-

-

-

Мианмар

п

р

о

о

о

-

о

р

-

-

Бангладеш

р

о

-

п

р

-

о

р

-

-

Бруней

о

-

-

-

о

-

-

-

о

-

Бутан

п

-

о

о

р

-

о

о

-

-

Вануату

п

-

-

-

о

-

-

о

-

-

Израел

-

-

р

о

-

-

-

-

о

-

Индонезия

р

о

-

-

о

-

-

р

о

р

Индия

п

п

р

р

р

-

п

р

о

р

Йордания

-

-

р

р

-

-

-

о

-

-

Ирак

о

п

р

о

-

-

о

р

р

-

Иран

р

о

р

р

о

-

р

р

о

-

Киргизстан

о

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Камбоджа

п

р

о

о

-

-

-

п

-

п

Китай

р

о

-

р

р

-

-

р

р

р

Република
Корея

о

о

-

-

-

-

-

о

р

р

Корейска
демок рат и ч на
народна
републ ика

о

п

-

-

-

-

-

п

р

р

Кувейт

-

п

о

-

-

-

-

п

о

-

Лаос

п

п

о

о

-

-

-

о

о

р

Ливан

-

-

р

о

р

-

-

р

о

-
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ВЕСТНИК

2

3

4

5

6

7

Малайзия

р

р

о

о

о

Непал

р

р

о

р

о

Йемен

п

п

о

о

Оман

о

-

о

Тайван

о

-

-

Пакистан

п

п

Папуа Нова
Гвинея

п

Саудитска
Арабия

С Т Р. 7
8

9

10

11

-

-

р

р

о

-

о

р

-

о

-

о

р

р

р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

р

-

-

р

р

р

р

о

о

-

р

о

-

р

п

-

-

п

-

-

о

-

р

р

-

о

о

-

-

р

р

р

-

Виетнам

п

п

-

о

п

-

-

п

-

п

Сингапур

о

-

-

-

о

-

-

о

о

-

Соломонови
острови

п

-

-

-

п

-

-

о

-

-

Източен Тимор

п

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Туркменистан

о

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Узбекистан

о

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таджикистан

р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сирия

о

-

р

о

-

-

-

р

р

-

Тайланд

р

п

о

о

о

-

-

п

о

п

Турция

р

о

р

р

о

-

о

р

о

-

Филипини

р

р

-

-

р

-

-

р

р

о

Шри Ланка

п

п

о

-

о

-

-

п

-

-

Япония

-

о

-

-

р

-

-

п

р

р

Латинска Америка
ВисцеКожна
ВушеНаименование Мала- Амебирална
лайшмарериоза
на страната
рия
аза
лайшманиоза
Бругиоза
ниоза
1
Аржентина

Онхоцеркоза

Дракункулоза

Анкилостомидози

Шистозоматози

Парагонимоза

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

р

о

о

р

-

-

-

о

-

-

Бахами

о

-

-

-

-

-

-

-

-

Боливия

п

о

о

о

-

-

о

о

-

-

Бразилия

р

о

р

р

р

-

о

о

р

о

Белиз

р

о

о

о

-

р

-

о

-

о

Венецуела

р

о

р

о

р

р

-

о

р

о

Гватемала

р

о

о

о

р

р

-

п

-

-

Гвиана

п

о

р

о

р

р

-

о

р

о

Доминиканска
република

р

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Еквадор

р

о

р

р

-

-

-

р

-

р

Куба

-

о

-

-

-

-

о

п

-

-

Колумбия

р

о

р

о

р

о

-

о

о

о

Коста Рика

р

о

о

о

-

-

-

р

-

-

Суринам

р

о

р

р

о

о

-

о

о

-

Мексико

р

о

о

о

-

р

-

о

-

о

Никарагуа

р

о

о

о

-

-

-

п

-

-

Хаити

п

о

-

-

п

-

-

п

п

-

Парагвай

р

о

р

о

-

-

-

о

-

о

С Т Р.
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1

2

3

4

Перу

р

о

р

Панама

р

о

р

Салвадор

о

о

р

Уругвай

-

о

Хондурас

р

о

Френска
Гвиана

р

о

Чили

-

Ямайка

о

5

ВЕСТНИК
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6

7

8

9

10

11

р

-

-

-

р

-

о

о

п

-

-

р

-

о

о

-

-

-

п

-

-

-

-

-

-

-

р

-

-

о

о

-

-

-

п

-

-

р

р

о

о

-

о

о

-

о

о

-

-

-

-

р

-

-

-

-

-

-

-

-

о

-

-

Забележка:
п – повсеместно разпространение
р – разпространение в отделни райони
о – отделни огнища
(-) – липсва или няма данни“

Допълнителна разпоредба
§ 7. Навсякъде в останалите текстове на
наредбата думите „регионалната инспекция за
опазване и контрол на общественото здраве“ се
заменят с „регионалната здравна инспекция“,
а абревиатурата „РИОКОЗ“ се заменя с „РЗИ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 9. В срок до 3 месеца от влизането в
сила на тази наредба лечебните заведения,
в които са разкрити клиники/отделения по
медицинска паразитология/инфекциозни болести и които извършват хоспитализация и
лечение на лица с внасяни паразитни болести,
осигуряват запас от лекарствени продукти за
етиологична терапия съгласно наредбата по
чл. 9, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Министър:
Таня Андреева
7303

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 2 от
2003 г. за признаване на завършени етапи
на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по
документи, издадени от училища на чужди
държави (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 60 от 2005 г., бр. 32 от 2009 г. и бр. 78
от 2011 г.)
Параграф единствен. В чл. 9 ал. 4 се изменя така:
„(4) Всички лица, на които е признат завършен клас – от IV до последен гимназиален
вк лючително, по документи, издадени от
училище на чужда държава, и които са изу-

чавали български език и литература, история
и цивилизация и география и икономика (или
частта от тях, отнасяща се до историята и гео
графията на България) към дипломатически
представителства на Република България,
към организации на българи, регистрирани
съгласно законодателството на съответната
държава за извършване на образователнокултурна дейност, и към български православни църковни общини в чужбина, които
се подпомагат със средства от бюджета на
Министерството на образованието и науката,
и представят оригинално удостоверение за
проведено обучение за съответния признат
клас, не полагат приравнителни изпити по
тези учебни предмети.“
Министър:
Анелия Клисарова
7333

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИНСТРУКЦИЯ № 24
от 27 септември 2013 г.

за работа на Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство на
Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се:
1. осигурява прилагането на Концепцията
на Евроконтрол за гъвкаво използване на
въздушното пространство (ГИВП) в Единното
европейско небе на предтактическо ниво в изпълнение на Регламент (ЕО) № 2150 от 2005 г.
на Комисията от 23.12.2005 г. за установяване
на общи правила за гъвкаво използване на
въздушното пространство (ОВ L 342 от 2005 г.);
2. определят структурата, функциите и
правилата за работа на Центъра за планиране
и разпределение на въздушното пространство
(ЦПРВП);
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3. определя редът за подаване на заявки за
използване на въздушното пространство (ВП)
и планиране и разпределяне на управляеми
структури на въздушното пространство;
4. определят дейностите на ЦПРВП при
ликвидиране на последствията от бедствия,
аварии и катастрофи (БАК), изискващи резервиране на въздушното пространство.
Чл. 2. (1) Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство е
постоянно действащ, съвместен граждансковоенен орган, осигуряващ функционирането
на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
(ЕСГВУВП) на предтактическо ниво.
(2) Тери т ориа л ната ком пе т ен т нос т на
ЦПРВП обхваща суверенното въздушно пространство (ВП) на Република България и ВП
извън териториалните води, в което Република България по регионално споразумение за
въздушна навигация е поела отговорността
да осиг у рява обсл у ж ване на възд у шното
движение (ОВД), когато това ВП се използва
от държавни въздухоплавателни средства на
Република България.
Г л а в а

в т о р а

С Т РУ К Т У РИ Н А ВЪ ЗД У Ш НОТО П РО 
СТРАНСТВО
Чл. 3. (1) За нуждите на въздухоплаването
ВП на Република България включва:
1. въздушното пространство над територията на страната, включително над вътрешните
и териториалните є води, върху което Репуб
лика България има пълен и изключителен и
неотменим суверенитет;
2. част от ВП над акваторията на Черно
море, в което Република България е поела
отговорността за осигуряване на ОВД.
(2) Границите на въздушното пространство
по ал. 1 се публикуват в сборник „Аеронавигационна информация и публикация“ (АИП)
на Република България.
Чл. 4. (1) Във въздушното пространство
по чл. 3, ал. 1, т. 1 се определят забранени,
ограничени и опасни за въздухоплаването зони.
(2) Във въздушното пространство по чл. 3,
ал. 1, т. 2 се определят опасни за въздухоплаването зони.
(3) Хоризонталните и вертикалните граници
на забранените, ограничените и опасните зони
се публикуват в сборник АИП на Република
България.
(4) Публикуваните хоризонтални и вертикални граници на зоните включват буферни
зони (зони за безопасност).
Чл. 5. (1) Във въздушното пространство
по чл. 3, ал. 1, т. 1 се определят управляеми
от ЦПРВП структури, предназначени за временно резервиране и отделяне, както следва:
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1. временно отделени зони (ВОЗ);
2. временно резервирани зони (ВРЗ);
3. трансгранично въздушно пространство
(ТрВП);
4. зони с намалена координация (ЗНК);
5. зони за предварителна координация
(ЗПК);
6. управляеми опасни зони;
7. управляеми ограничени зони;
8. условни маршрути/трасета (УМТ).
(2) Във въздушното пространство по чл. 3,
ал. 1, т. 2 се определят управляеми от ЦПРВП
структури по чл. 5, ал. 1, т. 6 и 8.
Чл. 6. Временно отделена зона е ВП с
определени размери, дейностите в което изискват резервирането на ВП за изключително
ползване от определен ползвател за даден
период от време.
Чл. 7. Временно резервирана зона е ВП с
определени размери, временно резервирано за
специфичните нужди на определен ползвател,
като друг трафик може да преминава през
него с разрешение по контрол на въздушното
движение.
Чл. 8. Зоните по чл. 6 и 7 се използват за:
1. провеждане на учебно-тренировъчни
полети с държавни ВС;
2. специфични дейности на граждански и
държавни въздухоплавателни средства;
3. провеждане на мащабни военни учения;
4. провеждане на спортни мероприятия с
леки и свръхлеки моторни и безмоторни ВС;
5. полети с мотоделтапланери, делтапланери
и парапланери;
6. полети с безпилотни ВС;
7. провеждане на парашутни скокове;
8. провеждане на мероприятия по ликвидиране на последствията от БАК.
Чл. 9. (1) Трансгранично въздушно пространство е ВП с определени размери, което
преминава през националните граници и/или
границите на РПИ и се установяват за специфични оперативни нужди над обща граница
между Република България и съседните є
държави.
(2) Трансграничното въздушно пространство се установява с политически, военни и
оперативни споразумения между Република
България и съседните є държави.
(3) Редът за използването на трансгранично
въздушно пространство се определя в договор
за взаимодействие между съседните органи
за ОВД и УВП.
Чл. 10. (1) Зона с намалена координация
е част от въздушното пространство, извън
трасетата за ОВД, която се използва за полети
на граждански ВС, без да изисква координация между гражданските и военните органи
за ОВД.
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(2) Зона с предварителна координация е
част от въздушното пространство, извън трасетата за ОВД, която се използва за полети
на граждански ВС само след предварителна
координация между гражданските и военните
органи за ОВД.
(3) Активиране на ЗНК/ЗПК се осъществява след координация между граждански и
военни органи на тактическо ниво.
Чл. 11. Управляеми опасни и ограничени
зони са:
1. зони за провеждане на взривни работи;
2. зони за провеждане на илюминации и
други атракционни дейности във въздушното
пространство;
3. опасни зони във въздушното пространство на Република България за нуждите на
Българската армия;
4. зони за провеждане на мероприятия по
ликвидиране на последствията от БАК.
Чл. 12. (1) Условните маршрути/трасета и
категориите УМТ са, както следва:
1. условни маршрути/трасета категория 1
(УМТ 1) – за постоянно планиране на полети
на ВС;
2. условни маршрути/трасета категория 2
(УМТ 2) – за планиране на полети на ВС,
само когато е включено в ПИВП;
3. условни маршрути/трасета категория 3
(УМТ 3) – не се използват за планиране на
полети.
(2) Характеристиките и категориите на
УМТ 1/2 се публикуват в сборника АИП на
Република България.
(3) За всеки УМТ 1/2 се определя алтернативен маршрут, който се публикува в сборника
АИП на Република България.
Чл. 13. Хоризонталните и вертикалните
граници на:
1. временно отделените зони и ВРЗ по чл. 8,
т. 1 и 2 се публикуват в АИП на Република
България;
2. трансграничното въздушно пространство, определено в чл. 9, ал. 2, се публикува
в сборник АИП на Република България;
3. зоните с намалена координация съвпадат
с границите на РПИ София или с границите
на сектор(и), публикувани в сборник АИП на
Република България, с изключение на активираните структури по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 3
и 5 – 7;
4. зоната за предварителна координация се
определя от гражданските и военните органи
за ОВД на тактическо ниво;
5. управляемите опасни и ограничени зони
по чл. 11, т. 1 и 2 се уточняват между ползвателите на ВП и ЦПРВП за всеки конкретен
случай и се публикуват с NОТАМ съобщение;
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6. временно отделените зони и ВРЗ по чл. 8,
т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се уточняват между ползвателите на ВП и ЦПРВП за всеки конкретен
случай и се публикуват с NОТАМ съобщение.
Чл. 14. В хоризонталните и вертикалните
граници на управляемите структури, предназначени за временно отделяне и резервиране,
са включени съответни буфери за безопасност
по разстояние и височина, както следва:
1. за ВОЗ и ВРЗ по чл. 8, т. 1, 2, 3, 6 и
8 – 5 NM (9,3 km) по разстояние и 2000 ft
(600 m) по височина;
2. за ВОЗ и ВРЗ по чл. 8, т. 4, 5 и 7 се уточняват между ползвателите на ВП и ЦПРВП
за всеки конкретен случай в зависимост от
изпълняваните дейности;
3. за трансграничното ВП се определят съответни буфери за безопасност по разстояние
и височина в конкретното споразумение между
Република България и съседните є държави;
4. за ЗНК/ЗПК – не се прилага;
5. за управляемите опасни и ограничени
зони по чл. 11, т. 1 и 2 се уточняват между
ползвателите на ВП и ЦПРВП за всеки конкретен случай в зависимост от изпълняваните
дейности;
6. за управляемите опасни и ограничени
зони по чл. 11, т. 4 се определят от ползвателите на ВП в зависимост от изпълняваните
дейности.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗА ЯВКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УПРАВЛЯЕМИ СТРУКТУРИ НА ВП И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
Чл. 15. (1) Ползвателите на ВП, които
подават заявки за използване на управляеми
структури на ВП, са:
1. Министерството на отбраната на Репуб
лика България;
2. Съвместното командване на силите;
3. командванията на Сухопътните войски,
Военновъздушните и Военноморските сили;
4. командирите на военни формирования
от Българската армия;
5. структурите извън Министерството на
отбраната и Българската армия, опериращи с
държавни въздухоплавателни средства;
6. координационен щаб, отговорен за дейностите по ликвидиране на последствията от
БАК и извънредни ситуации;
7. центровете за обслужване на въздушното
движение на доставчика на аеронавигационно
осигуряване;
8. лицензираните авиационни оператори;
9. авиационните учебни центрове за летателна подготовка;
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10. ръководителите на местната изпълнителна власт, физическите и юридическите
лица, отговорни за организиране и провеждане на взривни работи, илюминации и/или
атракционни дейности (лазерно, прожекторно
или пиротехническо шоу, или пускове на увеселителни/рекламни балони, летящи фенери
и др.) във въздушното пространство;
11. физическите и юридическите лица,
отговорни за организиране и провеждане на
парашутни скокове, полети с мотоделтапланери, делтапланери, парапланери, моторни
ВС, безмоторни ВС, балони и полети с безпилотни ВС.
(2) Ползвателите по ал. 1, т. 1 – 4 подават заявки за използване на управляемите
структури на ВП във военно формирование
44510 – София, от състава на ВВС.
(3) Ползвателите по ал. 1, т. 5 – 11 подават
заявки за използване на управляемите структури на ВП в ЦПРВП.
Чл. 16. (1) Военно формирование 44510 –
София, от състава на ВВС обработва заявките
на ползвателите по чл. 15, ал. 1, т. 1 – 4, като:
1. заявява гъвкави структури на ВП в зависимост от спецификата и интензитета на
планираните дейности;
2. осигурява безконфликтност по отношение
използването на управляемите структури и
подава заявка към ЦПРВП съгласно приложение № 1.
(2) Военно формирование 44510 – София,
от състава на ВВС подава заявки в ЦПРВП
за дейностите, извършвани в зоните по чл. 8,
т. 1 – 3, 6 – 7 и чл. 11, т. 1 и 3.
(3) Заявките по ал. 2, получени в ЦПРВП
от военно формирование 44510 – София, се
считат за заявки на един ползвател.
Ч л. 17. Ползватели те по ч л. 15, а л. 1,
т. 5 – 11, в зависимост от изпълняваните
дейности, подават заявки за използване на
управляемите структури за:
1. провеждане на учебни и изпитателни
полети с граждански ВС – приложение № 2;
2. провеждане на полети с моторни ВС,
безмоторни ВС, мотоделтапланери, делтапланери, парапланери, балони, парашутни скокове
и полети с безпилотни ВС – приложение № 3;
3. провеждане на редовни, учебни, тренировъчни и изпитателни полети на въздухо
плавателни средства от авиацията с общо
предназначение – приложение № 2;
4. използване на УМТ 2 – приложение № 8;
5. организиране и провеждане на взривни
работи, илюминации и/или ат рак ционни
дейности във въздушното пространство – приложение № 4;
6. провеждане на дейности по ликвидиране
на последствията от БАК – приложение № 3.
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Чл. 18. (1) Сроковете за подаване на заявки в ЦПРВП за използване на управляеми
структури са:
1. до 12.00 местно време в работния ден,
предшестващ планираното използване на ВОЗ
и ВРЗ по чл. 8, т. 1 и 2, и управляеми опасни
зони по чл. 11, т. 3, за които не се изисква
излъчване на NOTAM съобщение;
2. не по-малко от 8 календарни дни преди планираното използване на ВП на РБ, за
осигуряването на което се изисква излъчване
на NOTAM съобщение;
3. за провеждане на мащабни военни учения
във възможно най-ранен срок, но не по-късно от 45 календарни дни преди началото на
учението; за целите на УВП мащабни военни
учения са такива, които налагат въвеждането
на съществени изменения в установената в
сборника AIP организация на ВП и изискват
пренасочване на основни потоци въздушно
движение;
4. за провеждане на планирани полети по
чл. 8, т. 4 – 7 – не по-малко от 30 календарни
дни преди началото.
(2) Сроковете по ал. 1 могат да не бъдат
спазвани, когато заявката се подава от ползвателите по чл. 15, ал. 1, т. 6.
(3) В случаите, когато преди планираната
дата за използване на управляема структура
отпадне необходимостта за използването є,
ползвателят е длъжен да уведоми ЦПРВП
незабавно със съобщение в свободен текст по
АФТН, факс, електронна поща съгласно приложение № 5 или чрез специализиран софтуер.
(4) В случаите, когато отпадне необходимостта от използването на управляема структура в деня, когато е планирано използването
є, ЦКИВП уведомява незабавно ЦПРВП.
(5) В случаите, когато са налице обстоя телст ва, кои то не са би ли извест ни на
ползвателя предходния ден или по-рано и
възникне необходимост от използването на
управляема структура в деня на действие на
ПИВП, ЦПРВП при възможност включва
заявената управляема структура в АПИВП
съгласно процедура, описана в Наръчника на
Евроконтрол за управление на въздушното
пространство.
Чл. 19. (1) Адресът (пощенски, АФТН и
електронна поща), телефонните номера и
номерът на факса на ЦПРВП за подаване на
заявки са посочени в приложение № 5 от тази
инструкция и в сборника АИП на Република
България.
(2) Заявка, подадена по телефон, задължително се дублира със заявка, изпратена по
факс, чрез електронна поща или специализиран софтуер.
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(3) В случаите, когато заявката е подадена
по факс, АФТН, поща или електронна поща,
подателят е длъжен да се увери, че същата е
получена чрез обаждане до ЦПРВП по телефона в рамките на работното време на центъра.
(4) Заявки, подадени чрез специализиран
софтуер, не се дублират по другите средства
за комуникация.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УПРАВ
ЛЯЕМИТЕ СТРУКТУРИ НА ВП
Раздел I
Общи положения
Чл. 20. (1) Ползвателите по чл. 15, ал. 1,
т. 1 – 4 чрез в. ф. 44510 – София, получават
План за използване на въздушното пространство (ПИВП) или Актуализиран план
за използване на въздушното пространство
(АПИВП), изготвен от ЦПРВП.
(2) Държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение“ (ДП РВД) осигурява достъп до ПИВП или АПИВП за всички
ползватели чрез корпоративния интернет сайт.
(3) Центърът за планиране и разпределение
на въздушното пространство изпраща ПИВП/
АПИВП до ползватели на ВП при поискване.
Чл. 21. (1) Забранява се на ползвателите да
навлизат в буферните зони (зони за безопасност) на публикуваните граници на управляемите структури освен след осъществяване на
предварителна координация между органите
за ОВД на тактическо ниво.
(2) Забранява се на ползвателите да нарушават определения в ПИВП/АПИВП интервал
от време.
Раздел II
Използване на управляеми структури
Чл. 22. Използване на ВОЗ/ВРЗ се разрешава ежедневно, ако са включени в ПИВП/
АПИВП.
Чл. 23. При изготвяне на ПИВП/АПИВП,
в отговор на заявки за използване на обеми
ВП от различни ползватели в хоризонталните
граници на един ВОЗ/ВРЗ, ЦПРВП определя
и обявява буферна зона по височина (зона за
безопасност) от 1000 ft (300 m) или 2000 ft
(600 m) в зависимост от ползвателите и заявената дейност.
Чл. 24. Използването на трансграничното
ВП се осъществява в съответствие с действащ
договор за взаимодействие между органите за
обслужване на въздушното движение и УВП
на съответните държави и се разрешава, ако
е включено в ПИВП/АПИВП.
Чл. 25. (1) Зоните с намалена/предварителна координация се използват след съгласуване
между съответните граждански и военни органи за обслужване на въздушното движение.
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(2) След обявяване на ЗНК се разрешава
на Основния въздушен трафик (GAT) да използва УМТ 3 категория без необходимост
от координация на тактическо ниво между
гражданските и военните органи за ОВД.
Раздел III
Използване на управляеми опасни и ограничени зони
Чл. 26. (1) Управляемите опасни и ограничени зони по чл. 11, т. 3 се използват за:
1. стрелби и/или бомбопускания по земни
(морски) цели;
2. стрелби по въздушни цели;
3. взривни работи.
(2) Използване на управляеми опасни и
ограничени зони се разрешава ежедневно,
ако са включени в ПИВП.
(3) За осигуряване на дейностите на зоните
по чл. 11, т. 1 и 2 ръководителят на ЦПРВП
изпраща заявка за излъчване на съобщение
NОТАМ по установения ред.
Раздел IV
Използване на условните маршрути/трасета
Чл. 27. Условните маршрути/трасета се
използват, както следва:
1. условен маршрут/трасе категория 1 се
използва във времето, публикувано в сборника
АИП на Република България;
2. условен маршрут/трасе категория 2 се
използва, когато е включен/о в ПИВП;
3. условен маршрут/трасе категория 3, както
и разрешения за директен полет във ВП се
използват по решение на ръководителите на
полети от гражданските органи за ОВД след
въвеждане на ЗНК по реда на чл. 10, ал. 1.
Г л а в а

п е т а

ФУНКЦИИ, ПРАВИЛА ЗА РАБОТА И СЪСТАВ НА ЦПРВП
Раздел I
Общи положения
Чл. 28. Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство осъществява дейността си в съответствие с Регламент
2150/2005, тази инструкция, наръчника и
ръководството на Евроконтрол за прилагане
на Концепцията за гъвкаво използване на
въздушното пространство.
Чл. 29. Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство изпълнява
следните функции:
1. обработва информацията за изготвянето
на ПИВП;
2. изготвя ПИВП за следващото денонощие;
3. разпространява ПИВП по установен ред;
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4. актуализира ПИВП и разпространява
АПИВП (Актуализиран план за използване
на въздушното пространство) в деня преди
или в деня на действието му;
5. сключва договори или споразумения с
подобни структури на съседни държави с цел:
а) обмен на информация за планирано
използване на ВП от взаимен интерес;
б) резервиране на ВП в приграничните
зони при провеждане на мащабни военни
учения или при провеждане на операции за
ликвидиране последствията при БАК;
в) планиране използването на трансгранично ВП.
Чл. 30. Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство води
кореспонденция с ползвателите на ВП в съответствие с Правилата за кореспонденция
и водене на архив на сектор ЦПРВП – приложение № 6.
Раздел II
Функции на ЦПРВП при обработване на
информацията
Чл. 31. При обработването на информацията за изготвянето на ПИВП ЦПРВП извършва
следните дейности:
1. анализира постъпилите заявки за използване на управляеми структури на ВП;
2. анализира исканията за активиране на
УМТ 2, като отчита капацитета на въздушното пространство, съобразен с обявената от
органите за ОВД секторизация за следващото
денонощие;
3. отчита информацията за очакваните
забавяния на потоците въздушно движение
през следващото денонощие;
4. отчита взетите от СУВП решения за
провеждане на мащабни военни учения, въздушни демонстрации и др.;
5. разработва варианти за разпределяне на
управляемите структури на ВП;
6. анализира постъпилите заявки за създаване на управляеми структури ВП – ВОЗ,
ВРЗ или ограничени или опасни зони при
възникване на БАК.
Раздел III
Функции на ЦПРВП при изготвянето на ПИВП
Чл. 32. При изготвянето на ПИВП ЦПРВП
извършва следните дейности:
1. взема решения по конфликтни заявки
от различни ползватели за едновременно използване на една и съща ВОЗ и ВРЗ;
2. взема решения по конфликтни заявки
от различни ползватели за едновременно използване на ВОЗ и УМТ 2, които преминават
през нея;
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3. за вземането на решения по т. 1 и 2
договаря с ползвателите, направили несъвместимите заявки, промяна на времето и/или
на височината за използването им;
4. когато не се постигне съгласие по реда
на т. 3, прилага приоритетите за използване
на въздушното пространство, определени в
чл. 36;
5. координира резервирането на ВОЗ/ВРЗ
с националния орган за управление на потоците ВД след приключване на процедурите
по т. 1 – 4;
6. взема решение за разпределение на ВОЗ/
ВРЗ и активиране на УМТ 2;
7. взема решения по конфликтни заявки
от различни ползватели за едновременно
използване на една и съща ВОЗ и ВРЗ и/или
зони, създадени за осигуряване нa дейности
по ликвидиране на последици от БАК;
8. изготвя ПИВП/АПИВП съгласно определената в приложение № 7 форма.
Раздел IV
Функции на ЦПРВП при разпространяването
на ПИВП
Чл. 33. Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство разпространява разпределението на въздушното
пространство за следващото денонощие, като
изпраща ПИВП до:
1. централния европейски орган за организация на потоците въздушно движение;
2. гражданските и военните органи за ОВД;
3. военно формирование 44510 – София, от
състава на ВВС;
4. Центъра за координиране използването
на въздушното пространство (ЦКИВП).
Чл. 34. (1) Планът за използване на въздушното пространство се разпространява
посредством специализиран софтуер/хардуер,
интернет, вътрешната компютърна мрежа,
телекс по АФТН, факс или по електронната
поща.
(2) Планът за използване на въздушното
пространство се разпространява до 14.00 ч.
у ниверсално координирано време (UTC),
а валидността му се отнася за периода от
06.00 ч. UTC на следващия ден до 06.00 ч.
UTC на деня след него.
Раздел V
Функции на ЦПРВП в деня на действието
на ПИВП
Чл. 35. В деня на действието на ПИВП
ЦПРВП извършва следните дейности:
1. обработва получената информация от
ЦКИВП с цел уточняване на случаи за отпадане на необходимостта от използване на
управляеми структури на ВП;
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2. при отпадането на необходимостта от
използването на управляеми структури на ВП
изготвя и изпраща АПИВП, който съдържа отмяна на резервирано въздушно пространство;
3. при необходимост от използване на
управляема структура в деня на действие
на ПИВП ЦПРВП при възможност включва
заявената управляема структура в АПИВП
съгласно процедура, описана в Наръчника на
Евроконтрол за управление на въздушното
пространство;
4. формата за изготвяне и адресите за
изпращане на АПИВП са същите, както и
за ПИВП.
Раздел VI
Правила за работа на ЦПРВП
Чл. 36. При ежедневното разпределяне на
въздушното пространство ЦПРВП използва
следните приоритети за използване на въздушното пространство от различни ползватели:
1. гражданското въздухоплаване е с приоритет във въздушното пространство извън
районите на военните летища и заявените
ВОЗ, ВРЗ и опасните зони във въздушното
пространство на Република България;
2. военното въздухоплаване е с приоритет
във въздушното пространство на районите
на военните летища и заявените ВОЗ, ВРЗ и
опасните зони за въздухоплаване във въздушното пространство на Република България за
нуждите на Българската армия;
3. въздушното пространство на управляемите структури на ВП се ползва с предимство от
ползвател, чиято дейност съвпада с конкретно
определената дейност за дадената структура;
4. ползватели, заявяващи използването на
въздушно пространство за ликвидиране на
последиците от БАК, се ползват с предимство
пред всички останали.
Чл. 37. Договарянето меж ду ЦПРВП и
ползвателите се извършва в съответствие със:
1. изискванията за осигуряване на достатъчен капацитет на секторите на гражданските
органи за ОВД;
2. изискванията за ефективност и минимално въздействие върху околната среда;
3. определените приоритети за използване
на въздушното пространство съгласно чл. 36;
4. недопускане на блокиране на въздушното пространство до степен, непозволяваща
пропускане на GAT трафик.
Чл. 38. Не се извършва договаряне и не се
резервира въздушно пространство за ползватели, които не спазват установения в глава
трета ред за подаване на заявки.
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Раздел VII
Състав и структура на ЦПРВП
Чл. 39. Центърът за планиране и разпределение на ВП се състои от ръководител
(служител на ДП „РВД“), заместник-ръководител (военнослужещ), служители от ДП
„РВД“, военнослужещи и цивилни служители
от ВВС.
Чл. 40. (1) Центърът за планиране и разпределение на въздушното пространство се
състои от граждански и военен сектор.
(2) Гражданският сектор е със следните
работни позиции:
1. планиране и разпределение на въздушното пространство за събирането и обработката
на заявките за използване на въздушното
пространство от граждански ведомства;
2. планиране и разпределение на въздушното пространство за анализа на заявките
и подготвянето на предварителен ПИВП за
нуждите на гражданските ведомства.
(3) Военният сектор е със следните работни
позиции:
1. планиране и разпределение на въздушното пространство по събирането и обработката
на заявките за използване на въздушното
пространство от военни ведомства;
2. планиране и разпределение на въздушното пространство по анализа на заявките
и подготвянето на предварителен ПИВП за
нуждите на военните ведомства;
3. съгласуване между граждански и военни
ползватели и длъжностните лица, отговарящи
за Управление на потоците въздушно движение (ATFCM).
Чл. 41. (1) Ръководителят на ЦПРВП изготвя функционалните задължения на служителите от състава на гражданския сектор на
ЦПРВП в длъжностни характеристики, които
се утвърждават по установен ред.
(2) Заместник-ръководителят на ЦПРВП
изготвя функционалните задължения на служителите от състава на военния сектор на
ЦПРВП в длъжностни характеристики, които
се утвърждават по установен ред.
Чл. 42. (1) В оперативно отношение длъжностните лица от военния сектор на ЦПРВП
са подчинени на ръководителя на ЦПРВП.
(2) Заместник-ръководителят на ЦПРВП
изпълнява задълженията на ръководителя по
времето на отсъствието му.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 2а, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване.
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§ 2. Инструкцията влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 3. Инструкцията отменя Инструкцията № 24 от 1999 г. за работа на Центъра за планиране
и разпределение на въздушното пространство на Република България (ДВ, бр. 101 от 1999 г.).
§ 4. Инструкцията е съгласувана с министъра на отбраната.
Министър:

Данаил Папазов

Приложение № 1
към чл. 16, ал. 1, т. 2
ЗАЯВКА
за използване на управляеми структури ВП от военния ползвател
ЗАЯВК А ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УПРАВЛЯЕМИ		
СТРУКТУРИ НА ВП ОТ ВОЕННИЯ ПОЛЗВАТЕЛ
MILITARY AIRSPACE USE REQUEST
ДО		
REF. TO
ВИД		
TYPE
А) ЧАС НА ПОПЪЛВАНЕ		
А) FIL TIME
B) ПЕРИОД НА ВАЛИДНОСТ
1209090600
B) VAL PERIOD
C) ПЕРИОД И ГРАНИЦИ НА АКТИВИРАНЕ НА УПРАВЛЯЕМИ СТРУКТУРИ
C) AMC MANAGEABLE AREAS ACTIVATION
№

NAME

Min FL/altitude

Max FL/altitude

From
(UTC)

To
(UTC)

120909

LBSFZAMC
MAUR
081200
1209100600

Remarks:

1.

LBTRAXX

FL250

FL660

0730

1500

2.

LBTSAXX

1000M AGL

FL130

1640

2100

3.

LBTRAXX

300M AGL

FL245

1600

2300

4.

LBTSAXX

300M AMSL

FL230

1600

2300

5.

LBTRAXX

300M AGL

FL230

1600

2300

6.

LBDXXX

GND

FL050

0500

0600

7.

LBDXXX

GND

FL100

0500

0600

8.

LBDXXX

GND

FL100

0600

1800

PAZARDJIK

9.
LBDXXX
GND
FL100
0500
0600
or NIL
D) ПРОМЕНИ В ОГРАНИЧЕНИЯТА НА НЕУПРАВЛЯЕМИТЕ СТРУКТУРИ
D) CHANGED AIRSPACE RESTRICTION (NAM AREAS)
NIL
Е) ЗОНИ С НАМАЛЕНА КООРДИНАЦИЯ
E) REDUCED CO-ORDINATION AIRSPACE
NIL
F) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
F) ADDITIONAL INFORMATION

PAZARDJIK

1.

XXXX

SFC

FL240

0600

1600

А1190/12

2.

XXXX

SFC

UNL

0500

0600

А1191/12

3.

XXXX

SFC

UNL

0500

0600

А1192/12

or NIL
Head of Military ATM Centre
Remark: The information to be filled is in italics.
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Приложение № 2
към чл. 17, т. 1

ЗАЯВКА
за използване от граждански ползватели на
управляеми структури, публикувани в AIP
REQUEST
for airspace use of manageable areas, published in AIP of Republic Bulgaria
Заявител:................................................................................................................................................................
Applicant: ...............................................................................................................................................................
Дата, за която се заявява използване на управляеми структури:................................................................
Requested Date: ......................

№

NAME

Min FL/
altitude

Max FL/
altitude

From
(UTC)

To
(UTC)

1.

LBTRAXX

FL250

FL660

0730

1500

2.

LBTRAXX

1000M AGL

FL130

1640

2100

3.

LBTSAXX

300M AGL

FL230

1600

2300

4.

LBTRAXX

300M AMSL

FL245

1600

2300

5.

LBTRAXX

300M AGL

FL230

1600

2300

Remarks:
(Aircraft type; Short task
description; etc.)

Длъжност и фамилия на лицето за контакт:...................................................................................................
Point of contact:.....................................................................................................................................................
Подпис: ........................
Signature: ......................
Резолюция:............................................................................................................................................................
Resolution:...............................................................................................................................................................

Приложение № 3
към чл. 17, т. 2 и 6
ЗАЯВКА
от граждански ползватели за използване на управляеми структури,
непубликувани в сборник AIP
ЛОГО НА ФИРМАТА
да съдържа данни за обратна връзка
LOGO
contact data
ДО РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЦПРВП
Г-Н .........................................................
TO AMC HEAD
MR .........................................................
ЗАЯВКА
за използване на въздушно пространство
REQUEST
for airspace use of manageable areas, unpublished in AIP of Republic Bulgaria
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН .........................,
DEAR MR .........................,
Моля да бъде разрешено използването на въздушно пространство за провеждане на .................
............................................................................. в района на гр. (с.) .......................................... във връзка с
планирано мероприятие по повод ...........................................................................................................................
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I would like to apply an airspace use request for …………………………………………………………………………………. in the
area of town of ……….…….. connected with scheduled activity .......................………………………........................…………
Район за провеждане на мероприятието е, както следва:
– точка с координати в WGS 84: ГГ° ММ' СС" СШ ГГ° ММ' СС" ИД;
– радиус хххх m;
– височина на дейностите спрямо терена – от ххх m до ххх m;
– височина на дейностите спрямо средното морско равнище – от ххх m до ххх m.
The activity area is:
– Point with coordinates in WGS 84: DD° MM' SS" N DD° MM' SS" E;
– Radius xxxx m;
– Altitude above surface – from xxx m to xxx m;
– Altitude above mean sea level – from xxx m to xxx m;
или
or
–
–
–
–
–
–
–
–

координати в WGS 84;
ГГ° ММ' СС" СШ ГГ° ММ' СС" ИД;
ГГ° ММ' СС" СШ ГГ° ММ' СС" ИД;
ГГ° ММ' СС" СШ ГГ° ММ' СС" ИД;
ГГ° ММ' СС" СШ ГГ° ММ' СС" ИД;
...................................................................;
височина на дейностите спрямо терена – от ххх m до ххх m;
височина на дейностите спрямо средното морско равнище – от ххх m до ххх m.

–
–
–
–
–
–
–
–

coordinates in WGS 84:
DD° MM' SS" N DD° MM' SS" E;
DD° MM' SS" N DD° MM' SS" E;
DD° MM' SS" N DD° MM' SS" E;
DD° MM' SS" N DD° MM' SS" E;
………..............…………………………………..;
Altitude above surface – from xxx m to xxx m;
Altitude above mean sea level – from xxx m to xxx m;

Време за провеждане:
– от ЧЧ:ММ часа UTC до ЧЧ:ММ часа UTC, продължителност в рамките на ..... – ..... минути.
Period of activity:
– from HH:MM UTC to HH:MM UTC. Activity duration will be between ….. and ….. minutes.
Отговорник за мероприятието: .............................
Телефон за контакт: .................................................
Person in charge: ……………………...................………………
Telephone for contact: ………………................………………
Моля за Вашето съдействие за осигуряване на възможността за използване на така заявената зона.
I kindly ask for your area reservation order.
гр. ...................................
Town of …………...............

УПРАВИТЕЛ: ………….……....…………..
PERSON IN CHARGE: …………………

Забележка. Текстът в курсив посочва информацията, която се попълва в съответните полета.
Remark: The information to be filled is in italics.
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Приложение № 4
към чл. 17, т. 5

БРОЙ 88
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Приложение № 5
към чл. 19, ал. 1
Адрес на ЦПРВП:
AMC Address:
Център за планиране и разпределение на въздушното пространство
бул. Брюксел № 1
1540 София
Република България
Airspace Management Cell
1, Bul. Brussels
1540 Sofia
Bulgaria
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

(+
(+
(+
(+

359
359
359
359

2)
2)
2)
2)

937 1181
937 1184
92 28 591
945 91 80

FAX: (+ 359 2) 945 91 80
AFTN: LBSFZAMC
E-mail: amc@bulatsa.com
Работно време: всеки работен ден от 8.00 до
18.00 часа местно време.
Working hours: every working day 08.00 – 18.00 LT.

Приложение № 6
към чл. 30
ПРАВИЛА
за кореспонденция и водене на архив в сектор
ЦПРВП
1. Тези правила уреждат реда и организацията
на работа с входящата и изходящата кореспонденция на сектор ЦПРВП, съответно получавана
от/изпращана към ползвателите на въздушното
пространство (ВП).
2. Правилата се прилагат при:
а) съставянето и оформянето на изходящата
кореспонденция;
б) регистриране на входящата и изходящата
кореспонденция;
в) текущо и архивно съхранение на кореспонденцията.
3. Съставянето и оформянето на изходящата
кореспонденция се извършва по следния начин:
а) формат на бланката: А4 (21/29,7 cm);
б) граници на полетата: горно и долно – по
2,54 cm; ляво и дясно – по 2,54 cm;
в) шрифт: „Times New Roman“;
г) големина на шрифта: 12;
д) надпис в частта „Header“ и подравняване
„Center“:
* в началото: „ЦЕНТЪР ЗА ПЛАНИРАНЕ И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО“;
* следвано на нов ред от: гр. София, 1540,
бул. „Брюксел“ № 1, тел. +359 2 937 1181, факс
+359 2 945 9180.
е) подравняване на основния текст: двустранно
подравняване „Justify“;

ВЕСТНИК
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ж) номерация на страниците: страниците
се отбелязват в частта „Footer“, в десния ъгъл
с шрифт „Times New Roman“ и големина на
шрифта 10;
з) кореспонденцията се подписва от ръководителя на сектор ЦПРВП, а в негово отсъствие
от зам.-ръководителя на ЦПРВП.
4. Отговорност за правилното съставяне и
оформяне на изходящата кореспонденция носи
ръководителят на сектор ЦПРВП.
5. Регистрирането на входящата и изходящата
кореспонденция се извършва от длъжностните
лица в сектор ЦПРВП.
6. Кореспонденцията с ползвателите на ВП по
чл. 15, ал. 1 от тази инструкция се разпределя в
отделни дела под следните номера:
а) 01 за Министерството на отбраната на
Републ ика България;
б) 02 за Съвместното командване на силите
на НАТО;
в) 03 за Командвания на Сухопътните войски,
ВВС и ВМС;
г) 04 за командирите на военни формирования
от Българската армия;
д) 05 за структури извън Министерството на
отбраната и Българската армия, опериращи с
държавни въздухоплавателни средства;
е) 06 за координационен щаб, отговорен за
дейностите по ликвидиране на последствията от
БАК и извънредни ситуации;
ж) 07 за центровете за обслужване на въздушното движение на доставчика на аеронавигационно осигуряване;
з) 08 за лицензирани авиационни оператори;
и) 09 за авиационни учебни центрове за летателна подготовка;
к) 10 за ръководителите на местната изпълнителна власт, физически и юридически лица,
отговорни за организиране и провеждане на
взривни работи и/или илюминации;
л) 11 за физически и юридически лица, отговорни за организиране и провеждане на парашутни
скокове, полети с мотоделтапланери, делтапланери, парапланери, моторни ВС, безмоторни ВС,
балони и полети с безпилотни ВС.
7. Длъжностното лице от сектор ЦПРВП на
лицевата страница на кореспонденцията изписва регистрационен номер, който се състои от
съответния номер по т. 6, тире, пореден номер
на кореспонденцията и дата.
8. При наличие на повече от един документ
по дадена кореспонденция то документите се
описват с един и същ регистрационен номер,
като при необходимост се добавя час на получаване/изпращане с цел проследяемост на
кореспонденцията.
9. Сроковете за съхранение на кореспонденцията са, както следва:
а) за текущо съхранение – една година;
б) за архивно съхранение – три години.
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Приложение № 7
към чл. 32, т. 8
ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ
на Плана за използване на въздушното пространство (AUP)
и Актуализирания план за използване на ВП (UUP)
130122
LBSFZAMC-BULGARIA
1301220600-1301230600
211500

(UPDATED) AIRSPACE USE PLAN
AMC
VALIDITY
TRANSMITTED
A) CDR2 AVAILABILITY
№

Route

1.

L606

2.

L606

TIMUR

3.

L606

XANEX

4.
L606
TIMUR
ADORU
or NIL
B) ATS ROUTE AND CDR1 CLOSURE
№

Route

Portion
TIMUR

Lower

Upper

From

Until

FL095

FL245

06:00

07:00

XANEX

FL185

FL245

07:00

15:00

ADORU

FL095

FL245

07:00

09:00

FL095

FL245

15:00

23:00

Lower

Upper

From

Until

Remark

ADORU

Portion

Remark

1.

N133

RESLA

LOMOS

FL095

FL125

06:00

16:00

A0055/13

2.

N133

RESLA

LOMOS

FL095

FL125

05:00

06:00

A0055/13

3.

Y520

LUKOV

UTEKA

FL095

FL125

06:00

16:00

A0056/13

4.
Y520
LUKOV
UTEKA
FL095
FL125
05:00
or NIL
C) TSA AND AMC MANAGEABLE 'R' AND 'D' AREA ACTIVATION

06:00

A0056.13

№

Lower

Upper

From

Until

1.

LBTSA1

Area

FL250

FL660

09:00

15:00

2.

LBTSA12

900M AGL

FL140

07:00

15:00

10.

LBTSA21A

GND

FL115

09:00

15:00

14.

LBTRA1A

4000FTAMSL

9500FT AMSL

09:00

15:00

19.

LBD201

GND

FL050

06:00

15:00

20. LBD207

GND

FL080

06:00

22:00

33. LBD311
GND
FL150
or NIL
D) CHANGED AIRSPACE RESTRICTION
NIL
E) REDUCED CO-ORDINATION AIRSPACE
NIL
F) ADDITIONAL INFORMATION
(List of active TSAs and 'D' areas by NOTAM)

07:00

14:30

№

Area

Lower

1.

XXXX

GND

2.

XXXX

GND

Upper

Resp. Unit

Remark

LBSFYXYA

From

Until

Resp. Unit

Remark

FL090

07:00

15:00

A0037/13

TRA RAZLOG

4100M AMSL

06:30

15:30

A1375/12

TRA IHTIMAN

Remarks:
1. Safety buffers are included within the vertical limits of all areas in section „F“.
or NIL
HEAD OF AMC
Забележка. Текстът в курсив е примерен и посочва информацията, която се попълва в съответните
полета.
Remark: The information in italic is an example.
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Приложение № 8
към чл. 17, т. 4
ЗАЯВКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛОВНО ТРАСЕ/МАРШРУТ – КАТЕГОРИЯ ДВЕ
USE REQUEST FOR CONDITIONAL ROUTE CATEGORY TWO
СЕКЦИЯ 1: ДАННИ ЗА ПОДАТЕЛЯ НА ЗАЯВКАТА
SECTION 1: APPLICANT DETAILS
Име ........................................................................, длъжност/организация:...........................................................
Name: ……………………………………............................… Job Title/Organisation: .................……………………………………………
Адрес: .............................................................................................................................................................................
Address: …............................................................…………………………………………………………………………………………………………
Телефон: ........................................... факс: ....................................... е-mail: …..….......................................................
Tel. Number: ………..................………… Fax Number: ……………………... E-mail: ……………....................……..…………………..
СЕКЦИЯ 2: ДАННИ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ТРАСЕТА
SECTION 2: CDR2 DETAILS
Моля, приложете таблици за всеки отделен ден (Please, apply tables for each different date).
12.12.2012 [dd/mm/yyyy]
№

Route
Name

1
2

Segment
Start Point

End Point

L606

TIMUR

ADORU

Y520

VADEN

UTEKA

FL Block
Min FL

Schedule

Max FL

From

To

220

240

08:30

09:30

230

230

13:00

14:00

* Данните в таблицата са примерни (The data filled in the table is an example).

[ Дата/Date ]
7319

[ подпис/Signature ]
[ име / Name ]

Remark

С Т Р.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-09-1230
от 23 септември 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Помощно училище
„Никола Палаузов“ – Габрово, чрез бюджета
на община Габрово, подписан от министъра на
образованието и науката и от кмета на община
Габрово, писмо с вх. № 0201-518 от 13.09.2013 г. от
министъра на финансите за извършена промяна
в бюджетните взаимоотношения на общината с
централния бюджет за 2013 г. и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ 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 нау
ката, определям Помощно училище „Никола
Палаузов“ – гр. Габрово, община Габрово, област
Габрово, със статут на общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

7368

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-09-1234
от 23 септември 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2
ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални
и стойностни показатели на Професионална
гимназия „Хр. Ботев“ – гр. Долна баня, чрез
бюд жета на община Долна бан я, подписан
от министъра на образованието и науката и
от кмета на община Долна баня, писмо с вх.
№ 0201-518 от 13.09.2013 г. от министъра на финансите за извършена промяна в бюджетните
взаимоотношения на общината с централния
бюджет за 2013 г. и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № 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, определям
Професионална гимназия „Хр. Ботев“ – гр. Дол
на баня, община Долна баня, Софийска област,
със статут на общинско училище по смисъла
на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
7370

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 502
от 12 септември 2013 г.

ЗАПОВЕД № РД-09-1231
от 23 септември 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2,
т. 2 ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на
натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по химични технологии
„В. Левски“ – гр. Мизия, чрез бюджета на община
Мизия, подписан от министъра на образованието
и науката и от кмета на община Мизия, писмо
с вх. № 0201-518 от 13.09.2013 г. от министъра на
финансите за извършена промяна в бюджетните
взаимоотношения на общината с централния
бюджет за 2013 г. и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № 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, определям
Професионална гимназия по химични технологии
„В. Левски“ – гр. Мизия, община Мизия, област
Враца, със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: помещение
към трафопост (самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.4089.65.5), София, ж.к. Младост 3, до бл. 329, вх. 8, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС
№ 1892 от 3.12.2012 г., със съответното му право
на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.

Министър:
А. Клисарова

Председател:
Е. Герджиков

7369

7309
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 889
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 595 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 11.11.2013 г. в 10 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 99 (обект
„Двата шопа“), с. Долни Пасарел, срещу яз. Пасарел, ул. Самоковско шосе 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 160 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.11.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7393

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 892
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 595 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 14.11.2013 г. в 12 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на помещение към трафопост, с. Бис
трица, ул. Янчовска река, ъгъла с ул. Синчец,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 50 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
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4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 часа и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 893
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите, Решение № 90 от 26.05.2011 г. на
Столичния общински съвет и Решение № 55 от
13.09.2012 г. на Надзорния съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация Надзорният
съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 12.11.2013 г. в 12 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на помещение към трафопост,
София, ж.к. Надежда 1, до бл. 126, срещу бл. 127,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 99 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.11.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7395

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 894
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 11.11.2013 г. в 12 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на ПИ с пл. № 192, в УПИ I, кв.
247, София, ул. Марко Бочар 7, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.11.2013 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 480 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7396

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 895
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 328 от 26.05.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 13.11.2013 г. в 12 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на магазин № 1, София, ж.к. Младост
1А, бл. 524, вх. 4, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 43 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.11.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 817
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, одобрява:
1. Частично изменение на ПУП – план за регулация за кв. 112 и за част от кв. 113 по плана
на с. Ресен, община Велико Търново:
– закриване на улица с ОК 332 А – 332 Б –
332 В – 332, между квартали 112 и 113;
– промяна уличнорегулационната линия на
УПИ VІ – за производствено-складови дейности,
от кв. 112, като същият се разширява в югозападна посока за сметка на част от закритата улица;
– промяна регулационните граници на съществуващ терен за „озеленяване“, като същият
се разширява в югозападна посока за сметка на
закритата улица;
– обединяване на УПИ І – общ., УПИ ІІ – общ.,
и УПИ ІІІ – общ., от кв. 113 в един нов УПИ от
кв. 112 с отреждане – УПИ VІІ – за „производствено-складови дейности“, от кв. 112 и разширяването му в югоизточна посока за сметка на
част от закритата улица;
– образуване на нов УПИ VІІІ – за инженернотехническа инфраструктура, от кв. 112;
– създаване на улица с ОК 333 Б – 333 В (тупик) за сметка на бивш УПИ ІІІ – общ., от кв.
113 и територия за озеленяване;
– създаване на улица с ОК 333 – 333 Д – 333
Г (тупик).
2. Частично изменение на ПУП – план за
застрояване за УПИ VІ – за производственоскладови дейности, и за новообразуваните УПИ
VІІ – за производствено-складови дейности, и
УПИ VІІІ – за инженернотехническа инфраструктура, от кв. 112 по плана на с. Ресен:
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– за УПИ VІ – за производствено-складови
дейности, и за новообразувания УПИ VІІ – за
производствено-складови дейности, кв. 112 – предвиждат се нови сгради за производствени и складови дейности, в свързано застрояване между двата
имота (изграждане на складово-производствена
база), височина на сградите – 12 м; линии на
застрояване – задължителни и ограничителни;
– за новообразувания УПИ VІІІ – за инженернотехническа инфраструктура, кв.112 – предвижда
се свободно застрояване на трафопост.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.

7345

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 411
от 29 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
1. Намалява с 35 % приетата с Решение № 221
от 1.11.2012 г. (ДВ, бр. 96 от 2012 г.) начална
тръжна цена и определя нова начална тръжна
цена в размер 2386 лв. (без ДДС) за продажба
на общински нежилищен имот, представляващ
общински гараж със застроена площ 68 кв. м,
намиращ се в кв. 23 – 24, УПИ І-229 по подробния устройствен план на с. Сломер, при граници
и съседи: изток – улица, запад – дворно място,
север – фурна на кооперацията, юг – дворно място, описан в акт за общинска собственост № 927
от 1.10.2002 г. Сделката е необлагаема по ЗДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
по реда на Наредбата за търговете и конкурсите
при следните условия:
Стъпка на наддаване – 200 лв., представляваща 8,38 % от началната тръжна цена.
Депозит за участие в търга – 230 лв., който
се внася по банкова сметка на Община Павликени IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код
UNCRВGSF при „УниКредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня преди търга.
Цена на тръжната документация – 50 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“ в
Информационния център на Община Павликени
след представяне на документ за платена цена,
закупува се до 12 ч. на деня, предхождащ деня
на провеждане на търга.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на тръжната процедура.
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Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ деня на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
Публичният търг ще се проведе на 25-ия ден
след обнародване на това решение в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в Заседателната зала на Община Павликени, като в случай че 25-ият ден
съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе
на първия следващ работен ден. При неявяване
на кандидати да бъде проведен повторен търг
при същите условия 30 дни след приключване
на първата тръжна процедура.
Достигнатата цена да се заплати еднократно
по банков път преди сключването на договора
за продажба.
3. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, представляваща неразделна част
от това решение.
4. Възлага на кмета на община Павликени
да назначи тръжна комисия, която да проведе
тръжната процедура в съответствие с изискванията на чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите, и да определи със заповед спечелилия
търга участник въз основа на представения от
комисията протокол.
5. Упълномощава кмета на общината да сключи
приватизационния договор за покупко-продажба
със спечелилия публичния търг участник.

7329

Председател:
Д. Дончев

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 172
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, предложение последно, чл. 31, ал. 1 и
3 и чл. 32, ал. 3, предложение второ, т. 2 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3 и чл. 5, 7, чл. 10,
ал. 2 и раздел ІІІ от глава шеста от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 142 от
25.07.2013 г., взето с протокол № 9 на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, Общинският съвет – гр.
Пазарджик, реши:
1. Приема приложените към предложението на кмета на община Пазарджик: анализ на
правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка за общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, който се използва
за стопански цели, а именно: поземлен имот с
идентификатор 55155.505.1050 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пазард ж ик, одобрени със Заповед № РД-18-97 от
28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК,
София, съгласно скица № 8138 от 17.07.2013 г. на
СГКК – Пазарджик, с административен адрес:
Пазарджик, п.к. 4400, ул. Цар Калоян, с площ
2054 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване:
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за паркинг. Съгласно действащия застроителен
регулационен план на ж.р. Руски, Пазарджик,
одобрен с Решение № 195 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр. Пазарджик, взето с протокол
№ 17, съставляващ УПИ ІV – паркинг, кв. 454,
при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.504.9581, 55155.505.1051, 55155.505.9505,
55155.505.9503, актуван с акт за частна общинска
собственост № 1916 от 4.02.2010 г., вписан в дв.
вх. рег. № 433 от 8.02.2010 г., том ІI, акт № 72,
при Агенцията по вписванията – Службата по
вписванията – гр. Пазарджик.
2. Дава съгласие недвижимият имот по т. 1 да
се продаде чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап при следните условия:
2.1. Предмет на публично оповестения конкурс
на един етап: поземлен имот с идентификатор
55155.505.1050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени
със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК – София, съгласно
скица № 8138 от 17.07.2013 г. на СГКК – Пазарджик, с административен адрес: Пазарджик, п.к.
4400, ул. Цар Калоян, с площ 2054 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: за паркинг. Съгласно
действащия застроителен регулационен план
на ж.р. Руски, Пазарджик, одобрен с Решение
№ 195 от 29.10.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Пазарджик, взето с протокол № 17, съставляващ
УПИ ІV – паркинг, кв. 454, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 55155.504.9581,
55155.505.1051, 55155.505.9505, 55155.505.9503, актуван с акт за частна общинска собственост
№ 1916 от 4.02.2010 г., вписан в дв. вх. рег. № 433
от 8.02.2010 г., том ІI, акт № 72, при Агенцията
по вписванията – Службата по вписванията – гр.
Пазарджик.
2.2. Конкурсът ще се проведе на един етап
при следните условия:
2.2.1. Минимална конкурсна цена: 120 000 лв.
без ДДС, по смисъла на чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС
сделката не представлява освободена доставка
и върху постигнатата цена се начислява ДДС
съгласно ЗДДС, който е дължим от купувача
по сделката.
2.3. Размер на депозита: 90 000 лв., която сума
следва да бъде постъпила в банковата сметка,
посочена в конкурсната документация, в срок
до 16,30 ч. на 15-ия ден включително от датата
на обнародването на това решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.4. Конкурсната документация (включваща
и информационния меморандум) се закупува на
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги
на гражданите на партерния етаж на сградата на
общинската администрация – Пазарджик, на бул.
България 2. Цената на конкурсната документация
и информационния меморандум е 500 лв. с ДДС.
2.5. Срокът за закупуване на конкурсната
документация е до 17,30 ч. на 7-ия ден от датата
на обнародването на това решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден. Конкурсната документация се
получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние
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на кандидата – юридическо лице. В случай че
документацията се закупува от името на друго
лице, се представя пълномощно, изготвено в
писмена форма с нотариална заверка на подписа.
2.6. В срок до 10 дни от обнародването на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация и получили сертификат
за регистрация от органа за приватизация, могат
да отправят писмени искания до конкурсната
комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по
предходното изречение се изготвят в писмена
форма в срок до 5 работни дни и се предоставят
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за
регистрация от органа за приватизация.
2.7. Лицата, закупили конкурсна документация и информационен меморандум, получили
сертификат за регистрация и внесли депозит за
участие в конкурса, имат право да подадат оферта
за участие в конкурса.
2.8. Срокът за подаване на оферти за участие
в конкурса е до 17 ч. на 15-ия ден включително
от датата на обнародването на това решение в
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден. Предложенията се подават в
деловодството на Общинския съвет – гр. Пазарджик, на бул. България 2, Пазарджик, на ет. ХІІІ.
2.9. Срокът за оглед на обекта на приватизация по т. 1 е до 17 ч. на 10-ия ден включително
от датата на обнародването на това решение в
„Държавен вестник“. Ако последният ден от срока
е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.10. Публично оповестеният конкурс на един
етап ще се проведе в заседателната зала на ет. ІІ,
в сградата на общинската администрация – Пазарджик, на бул. България 2, с начален час 11 ч.,
на 16-ия ден от датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“. Ако този ден е
неприсъствен, търгът ще се проведе в първия
следващ присъствен ден.
2.11. В публично оповестения конкурс на един
етап могат да участват при равни условия юридически лица, с изключение на юридически лица,
консорциуми или други форми на сдружаване,
специално учредени за участие в конкурса.
2.12. В публично оповестения конкурс на
един етап не се допускат до участие дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим (офшорни дружества).
2.13. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения
конкурс на един етап – няма.
2.14. Собствеността върху обекта, предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане на
постигнатата на конкурса цена и подписване на
приватизационния договор.
3. Утвърждава конкурсната документация.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на конкурса в състав 7 членове.
Определя възнаграждение за всеки член на
комисията по 100 лв.

7381

Председател:
Х. Харалампиев
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ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 702
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 8 ЗМСМА
във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг
с явно наддаване на общински имот – частна
общинска собственост, намиращ се на ул. Рига
10, ж.к. Здравец-изток, Русе, с площ 351 кв. м,
с изградена в него масивна едноетажна сграда
със застроена площ 181 кв. м, с АОС № 6970 от
30.05.2013 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 72 000 лв. без ДДС.
2.2. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 5000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на
тръжната документация е 120 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в
центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала
на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация
и следприватизационен контрол да определи
спечелилия търга участник.
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11. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.

7346

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37, чл. 37а, ал. 1 и 2 и чл. 38,
ал. 1 и 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, изменя Решение № 1411
по протокол № 34 от 29.07.2010 г. (ДВ, бр. 76 от
2010 г.), както следва:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.1, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв.м, прилежащи части: мазе 1 – 4,42 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9974/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 47 860 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.2, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 5,09 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9975/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 510 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.3, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 72,39 кв. м, прилежащи части:
мазе 3 – 5,40 кв. м, и общи части: 14,14 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9976/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 74 850 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.5, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 39,88 кв. м, прилежащи час-
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ти: мазе 5 – 3,20 кв. м, и общи части: 7,79 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9978/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 42 725 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.6, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,18 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9979/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 580 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.7, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,21 кв. м, и общи части: 9,12 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9980/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 280 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.8, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 2,72 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9981/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 650 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.9, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 9 – 3,80 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9982/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 83 650 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.12, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 48,87 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 2,52 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9985/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 51 400 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.13, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 45,27 кв. м, прилежащи части:
мазе 13 – 3,07 кв. м, и общи части: 8,84 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9986/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 48 120 лв. без ДДС;
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– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.14, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 14 – 3,35 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9987/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 420 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.15, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 78,70 кв. м, прилежащи части:
мазе 15 – 3,55 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9988/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 84 270 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.19, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,65 кв. м, прилежащи части:
мазе 19 – 2,45 кв. м, и общи части: 9,11 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9992/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 49 440 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.20, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,83 кв. м, прилежащи части:
мазе 20 – 4,44 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9993/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 50 170 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.21, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,26 кв. м, прилежащи части:
мазе 21 – 2,66 кв. м, и общи части: 6,30 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9994/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 32 540 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.24, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 36,62 кв. м, прилежащи части:
мазе 24 – 3,07 кв. м, и общи части: 7,15 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 9997/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 37 500 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.25, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

ателие за творческа дейност, брой нива на обекта:
един, площ по документ: 46,79 кв. м, прилежащи
части: общи части: 9,14 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 9998/2010 г.,
вписан в службата по вписванията, при начална
тръжна цена 49 240 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.32, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 32,95 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 3,62 кв. м, и общи части: 7,89 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10005/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 34 200 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.33, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 62,29 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,92 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10006/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.34, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 31,43 кв. м, прилежащи части: мазе 9 – 2,70 кв. м, и общи части: 7,53 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10007/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 32 450 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.35, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 2 – 4,22 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10008/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 60 770 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.36, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части:
мазе 12 – 3,93 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10009/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 930 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.38, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,02 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
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актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10011/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 38 200 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.40, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,88 кв. м, и общи части: 8,28 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10013/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 36 900 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.41, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 10, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 67,67 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,20 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10014/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 74 700 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.42, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 4,03 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10015/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 37 940 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.43, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 3, ап. 12, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 53,99 кв. м, прилежащи части:
мазе 1 – 6,30 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10016/2010 г., вписан в службата по вписванията, при начална тръжна цена 57 250 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.44, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 33,43 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,86 кв. м, и общи части: 8,01 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10017/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 36 100 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.46, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 4, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 4 – 4,07 кв. м, и общи части: 8,47 кв. м,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10019/2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 38 090 лв. без ДДС;
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– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.48, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, аталие 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 68,45 кв. м, прилежащи части:
общи части: 16,39 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10021/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв. без ДДС;
– са мос т оя т елен обек т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.914.454.1.49, намиращ се на адрес: ул. Л.
Чакалов 1, вх. Б, ет. 5, аталие 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение:
жилище, апартамент, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 60,50 кв. м, прилежащи части:
общи части: 14,49 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10022/2010 г., вписан в
службата по вписванията, при начална тръжна
цена 64 530 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок
10 години на равни месечни вноски с оскъпяване
в размер 10 % при условия, посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 2 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. ІІІ в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба или предварителен
договор за покупко-продажба на обекта.
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10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

7334

Председател:
Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 453
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. ПИ № 65231.903.384 – за гаражи с площ
187 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІV, кв. 23,
гр. Самоков, актуван с АОС № 11 171 от 6.07.2012 г.;
1.2. ПИ № 65231.903.392 – за гаражи с площ
507 кв. м, идентичен с УПИ – парцел Х, кв. 23,
гр. Самоков, актуван с АОС № 11 179 от 6.07.2012 г.;
1.3. ПИ № 65231.905.435 – за гаражи с площ
90 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІV, кв. 71,
гр. Самоков, актуван с АОС № 11 184 от 6.07.2012 г.;
1.4. ПИ № 65231.905.430 – за гаражи с площ
90 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІІ, кв. 72,
гр. Самоков, актуван с АОС № 11 197 от 6.07.2012 г.;
1.5. ПИ № 65231.905.431 – за гаражи с площ
310 кв. м, идентичен с УПИ – парцел V кв. 72,
г р. С а моков, а к т у в а н с АОС № 11 198 о т
10.07.2012 г.;
1.6. ПИ № 65231.905.440 – за гаражи с площ
205 кв. м, идентичен с УПИ – парцел VІ, кв.
72, гр. Самоков, актуван с АОС № 11 203 от
10.07.2012 г.;
1.7. ПИ № 65231.905.442 – за гаражи с площ
202 кв. м, идентичен с УПИ – парцел VІІІ, кв.
72, гр. Самоков, актуван с АОС № 11 205 от
10.07.2012 г.;
1.8. ПИ № 65231.905.443 – за гаражи с площ
180 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІХ, кв.
72, гр. Самоков, актуван с АОС № 11 206 от
10.07.2012 г.;
1.9. ПИ № 65231.905.423 – за гаражи с площ
114 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІ, кв.
270А, гр. Самоков, актуван с АОС № 11 211 от
10.07.2012 г.;
1.10. ПИ № 65231.905.426 – за гаражи с площ
от 252 кв. м, идентичен с УПИ – парцел ІІ, кв.
271А, гр. Самоков, актуван с АОС № 11 218 от
10.07.2012 г.,
при начална тръжна цена 35 лв./кв. м и при
следните условия:
– право на участие в търга имат само живеещите в кварталите, предмет на одобрения ПУП,
доказано с постоянния адрес;
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– да не са придобивали право на собственост
върху терен, отреден за „гаражи“ (доказва се с
декларация).
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
И. Коцева
7335
РЕШЕНИЕ № 898
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6,
ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
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1.1. ПИ № 044007 с площ 600 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: девета, в
м. Гръчка река, землище с. Ковачевци, актуван с
акт за частна общинска собственост № 10186 от
21.09.2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 2400 лв. без ДДС;
1.2. ПИ № 038026 с площ 2094 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: осма, в
м. Чичаница, землище с. Ковачевци, актуван с
акт за частна общинска собственост № 10175 от
21.09.2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 8376 лв. без ДДС;
1.3. ПИ № 038011 с площ 900 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: девета,
в м. Чичаница, землище с. Ковачевци, актуван с
акт за частна общинска собственост № 10174 от
21.09.2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 3600 лв. без ДДС;
1.4. ПИ № 038034 с площ 1801 кв. м, трайно
предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: девета,
в м. Чичаница, землище с. Ковачевци, актуван с
акт за частна общинска собственост № 10176 от
21.09.2010 г., вписан в службата по вписванията,
при начална тръжна цена 7204 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
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10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.

7336

Председател:
С. Стойчева

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 597
от 5 септември 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение на
ЕСУТ при Община Симитли Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електропровод за МВЕЦ
на река Ракочевица в землището на с. Д. Осеново
с възложител: ЕТ „Иван Митев – Селект – Янчо
Митев – Йорданка Митева“.
2. Упълномощава кмета на община Симитли
да предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнение на решението.
Председател:
Св. Атанасовска
7347

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 480
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1, 4
и 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за улична и дворищна регулация на кв. 525 и на част от кв. 526 и план за
застрояване за УПИ І за поликлиника и УПИ
ІV за обществено обслужване, кв. 525, гр. Хасково. Променя се западната уличнорегулационна
линия на кв. 525, като се проектира по фасадите на сгради с идентификатори 77195.735.2.1
и 77195.735.3.1. В участъка между осови точки
ОТ 1430 и ОТ 1496 се изменя южната уличнорегулационна линия на кв. 525, като се проектира
на 6 м северно от осовата линия. Проектира се
задънена улица с нови осови точки ОТ 3493 и
ОТ 3494 и с широчина 4,50 м. Изменението на
уличната регулация променя контурите на кв. 525,
гр. Хасково. Вследствие изменението на плана
за улична регулация се променят очертанията и
размерите на УПИ ІІ за ТИИЦ и КОО и УПИ ІІІ,
кв. 525, гр. Хасково. Източната и южната регулационна линия на УПИ І за градска болница се
поставят в съответствие с имотните граници на
поземлен имот № 77195.735.2. Новопроектираният
урегулиран поземлен имот се преотрежда в УПИ
І за поликлиника. В кв. 525 се проектира нов
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урегулиран поземлен имот – УПИ ІV, който се
отрежда „за обществено обслужване“. Източната
регулационна линия на УПИ ІV за обществено
обслужване се поставя в съответствие с имотната
границa на поземлен имот № 77195.735.3. Променя
се северната уличнорегулационна линия на кв. 526,
като се проектира на 12 м от новопроектираната
уличнорегулационна линия на кв. 525. Променя
се западната уличнорегулационна линия на кв.
526 в обхват на УПИ І и УПИ ІІ, като се проектира на 16 м от източната уличнорегулационна
линия на кв. 523. Изменението на плана за улична
регулация променя очертанията и размерите на
кв. 526, гр. Хасково. Вследствие изменението на
плана за улична регулация се променят очертанията и размерите на УПИ І и УПИ ІІ, кв. 526,
гр. Хасково. Изменението на плана за регулация
е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и
надписи в проекта.
УПИ І за поликлиника и УПИ ІV за обществено
обслужване, кв. 525, гр. Хасково, са в устройствена
зона „Ц“ – централна зона, при следния режим
на застрояване за имотите:
– етажност – до 4 етажа, височина – до 15 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Kинт.) – до 3,0;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
– начин на застрояване – свързано (д).
Предвижда се запазване на съществуващато
застрояване в УПИ І за поликлиника. За сградата
в УПИ ІV за обществено обслужване се предвижда
надстрояване до четири етажа и пристрояване
(до покриване на калканната стена), както и
ново едноетажно застрояване на калкан със съществуващото едноетажно застрояване в УПИ І.
Линиите на застрояване са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково
пред Административния съд – Хасково.

7343

Председател:
Ив. Иванов

РЕШЕНИЕ № 482
от 4 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – плансхеми за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване за обект: „Воден парк“, намиращ се
в поземлен имот № 77195.504.169, парк „Кенана“,
гр. Хасково. Разположението на мрежите и сервитутните зони са съгласно графичната част на
проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково
пред Административния съд – Хасково.

7344

Председател:
Ив. Иванов
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ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № ХХV-15
от 18 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ямбол, одобрява изработените проекти за:
1. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на подземна кабелна
линия 20 kV, започващо от нов СРС ВЛ СН извод
„Люпилня“, подстанция „Кабиле“, преминаващо през поземлен имот (ПИ) с идентификатор
87374.26.80 и достигащо до нов БКТП в ПИ с
идентификатор 87374.26.17 по кадастралната карта
на гр. Ямбол, м. Маслака.
2. Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод и водопроводно отклонение, започващо от съществуващ
довеждащ водопровод за с. Кукорево, намиращ се в
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.25.829,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатор 87374.25.256, 87374.26.180, 87374.26.80 и
достигащо до поземлен имот с идентификатор
87374.26.17 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
м. Маслака.
ПУП – ПП са изработени за захранване на
обект: „За търговия и автоуслуги“, в ПИ с идентификатор 87374.26.17 по кадастралната карта на
гр. Ямбол, м. Маслака.
Решението може да бъде обжалвано пред
А дминистративния съд – Ямбол, по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Ямбол.
Председател:
Т. Петкова
7382

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 590
от 30 август 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 прието
Решение № 20 от протокол № 6 от 24.07.2013 г.
на ЕСУТ Общинският съвет – с. Аврен, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за изграждане на електропровод
за захранване на имот № 015009, м-ст Азман
кайряк, в землището на с. Здравец с обща дължина 231,75 м.
Председател:
М. Черкезов
7327
РЕШЕНИЕ № 591
от 30 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и прието
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Решение № 27 от протокол № 5 от 11.06.2013 г.
на ЕСУТ Общинският съвет – с. Аврен, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
имот № 055019, м-ст Кривите ниви, в землището
на с. Здравец във връзка с промяна статута на
земята с отреждане „За жилищно строителство“.
2. Строителни книжа ще бъдат издавани след
спазване изискванията на чл. 60, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
М. Черкезов
7328
26. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 септември 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
6975536
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
2487552
Инвестиции в ценни книжа
19751947
Всичко активи:
29215035
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
9585139
Задължения към банки
8106688
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4666749
Задължения към други депозанти
1674102
Депозит на управление „Банково“
5182357
Всичко пасиви:
29215035
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 септември 2013 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
35270
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1452809
Дълготрайни материални и
нематериални активи
162501
Други активи
7335
Депозит в управление „Емисионно“
5182357
Всичко активи:
6840272
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2704044
Други пасиви
24851
Всичко задължения
2728895
Основен капитал
20000
Резерви
4022547
Неразпределена печалба
68830
Всичко собствен капитал:
4111377
Всичко пасиви:
6840272
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
Сн. Деянова
7361
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22. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт обявява свободните длъжности за административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1. административен ръководител – председател
на Административен съд – София област – вакантна;
2. административен ръководител – председател
на Административен съд – Добрич – вакантна;
3. административен ръководител – председател
на Административен съд – Плевен – вакантна;
4. административен ръководител – председател
на Окръжен съд – Пазарджик – вакантна;
5. административен ръководител – председател
на Районен съд – Елин Пелин – вакантна;
6. административен ръководител – председател
на Районен съд – Смолян – вакантна;
7. административен ръководител – председател
на Районен съд – Свиленград – вакантна;
8. административен ръководител – председател
на Районен съд – Асеновград – вакантна;
9. административен ръководител – председател
на Районен съд – Кула – вакантна;
10. административен ръководител – председател на Районен съд – Троян – вакантна;
11. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София – вакантна;
12. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Бургас – вакантна;
13. административен ръководител – районен
проку рор на Районна прок у рат у ра – Ду пница – вакантна;
14. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Трън – вакантна.
В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководите, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността, анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт, очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност, набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
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следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
7360
18. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
2.2. история и археология (стара история) – един;
3.5. обществени комуникации и информационни
науки (журналистика – телевизионна комуникация) – един; главни асистенти по: 4.2. химически науки (неорганична химия) – един; 4.1.
физически науки (теоретична и математическа
физика – теория на струните, квантова теория
на полето) – един; 4.3. биологически науки (ботаника – анатомия и морфология на растенията) – един; 4.1. физически науки (теоретична и
математическа физика – гравитация, теория на
относителността) – един; 4.6. информатика и компютърни науки (електронен бизнес и електронно
управление) – един; 4.3. биологически науки
(екология и опазване на екосистемите) – един;
главен асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ по 2.1.
филология (чешки 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.
7349
23. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти по държавна поръчка за 2013/2014 г.
в съответствие с Решение № 288 от 10.05.2013 г.
на Министерския съвет съгласно приложението.
Срокът за подаване на документите е 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите за докторанти подават до ректора заявление,
като прилагат следните документи: 1. автобиография; 2. копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с
приложението към нея; ако дипломата е в процес
на издаване, вместо нея се представя академична
справка; 3. документ, удостоверяващ платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(30 лв. за първи изпит по специалност и 20 лв. за
изпит по чужд език) – плащането се извършва
в касата на ТУ – София (ректорат, блок 1, стая
1337); 4. два плика, надписани с точен адрес за
получаване на съобщения; 5. други документи,
които кандидатът смята, че удостоверяват интересите и постиженията му в съответната научна
област (препоръки от хабилитирани лица – до 2
броя, списък на публикации и др.). Справки и
документи – в Техническия университет – София,
бул. Климент Охридски 8, блок 2, кабинет 2312,
тел. 02/9652592. За филиала Пловдив – ул. Цанко
Дюстабанов 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426, тел.
032/659567. За база Сливен – бул. Бургаско шосе
59, тел. 044 667410.
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Области на висше
образование и
професионални
направления

Докторска програма

ИИИМ

1

1

1

СФ

ИИИМ

1

1

ФаГИОПМ

ДУ

1

1

ФПМИ

СО

1

1

ФПМИ

МАЧМ

1

1

ФПМИ

ДУ

1

1

ФПМИ

АГ

1

1

ТФ

Механика

1

1

ТФ

Механика

Строителна механика и съпротивление на материалите

1

1

ТФ

Съпромат

Машинознание и машинни елементи

1

1

МФ

МЕНК

А д м и н ис т ра ц и я и Икономика и управление
управление
Организация и управление на производството

Математика

СФ

1

3.7.

4.5.

Катедра

зад.

Социални, стопански и правни науки

Природни науки, математика и информатика

Факултет

ред.

3.

4.

Форма на
обучение

Математическо моделиране и приложение на математиката

4.6.

Информатика и ком- Информатика
пютърни науки

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженер- Теоретична механика
ство
Приложна механика

1

1

ФаГИОПМ

ДУ

Теория на механизмите, машините и
автоматичните линии

1

1

МТФ

ТММ

Технология на машиностроенето

1

1

МТФ

ТМММ

Рязане на металите и режещи инструменти

1

1

МТФ

ТМММ

Металорежещи машини и системи

1

1

МТФ

ТМММ

Пътни и строителни машини

1

0

МФ

ИЛПТСТ

Подемно-транспортни машини

1

0

МФ

ИЛПТСТ

Метрология и метрологично осигуряване

1

0

МФ

ПТУ

Точно уредостроене

1

0

МФ

ПТУ

Методи, преобразуватели и уреди
за измерване и контрол на физикомеханични и геометрични величини

1

0

МФ

ПТУ

Методи за контролиране и изпитване
на материали, изделия и апаратура

1

1

МТФ

МТМ

1

0

МФ

МЕНК

Материалознание и технология на
машиностроителните материали

1

1

МТФ

МТМ

Технологии, машини и системи за
заваръчното производство

1

1

МТФ

МТМ

Оптични лазерни уреди и методи

1

0

МФ

ПТУ

Технология на текстилните материали

1

0

ЕМФ

ТТ

Технология на шевното производство

0

1

ЕМФ

ТТ

С Т Р.
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Приложна геометрия и инженерна
графика

1

1

МФ

ОТСК

Динамика, якост и надеждност на
ма ш и н и т е, у ред и т е, а парат и т е и
системите

1

1

МТФ

ТММ

Механика на флуидите

1

1

ЕМФ

ХАДиХМ

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано проектиране

1

1

МТФ

ТМММ

1

1

МФ

ОТСК

Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

1

1

МФ

АДП

1

1

МТФ

ТММ

Автоматизация на производството

1

1

МФ

АДП

Хидравлични и пневматични машини
и съоръжения

1

0

ЕМФ

ХАДиХМ

Хидравлични и пневматични задвижващи системи

1

0

ЕМФ

ХАДиХМ

Е л е к т р о т е х н и к а , Теоретична електротехника
елект роника и авЕлектрически материали и кабелна
томатика
техника

1

1

ФА

ТЕ

1

1

ЕФ

ЕЕ

1

0

ФФОЕ

УД

1

1

ЕФ

ЕМ

Електрически апарати

1

1

ЕФ

ЕА

Светлинна техника и източници на
светлина

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електротехнологии

1

1

ЕФ

ЕА

Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта

1

1

ЕФ

ЕСЕОЕТ

Електрозадвижване

1

1

ФА

АЕЗ

Електроизмервателна техника

1

0

ФА

ЕИТ

Електрически централи и подстанции

1

1

ЕФ

ЕЕ

Електрически мрежи и системи

1

1

ЕФ

ЕЕ

Техника на високите напрежения

1

1

ЕФ

ЕЕ

Техника на безопасността на труда и
противопожарна техника

1

1

ЕФ

ЕЕ

Теория на електронните вериги и
електронна схемотехника

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Микроелектроника

1

0

ФФОЕ

УД

1

1

ФЕТТ

МЕ

Електронни преобразуватели

1

1

ФЕТТ

СЕ

Електронизация

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Индустриална електроника

1

0

ФЕТТ

СЕ

Системи с изкуствен интелект

1

0

ФА

АЕЗ

1

0

ФА

СУ

1

0

ФЕТТ

МЕ

Електрически машини

Технология на електронното производство
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Факултет

Катедра

ред.

зад.

Теория на автоматичното управление

1

1

ФА

СУ

Приложение на принципите и методите в кибернетиката в различни
области на науката

1

1

ФА

АНП

1

1

ФА

СУ

Метрология и метрологично осигуряване

1

0

ФА

ЕИТ

Информационно-измервателни системи

1

0

ФА

ЕИТ

Уреди и системи за аналитично измерване и за контрол на среди

1

0

ФА

ЕИТ

Интегрална схемотехника, материали,
технология и специално обзавеждане

1

0

ФЕТТ

МЕ

Медицински уреди

0

1

ФЕТТ

ЕТ

Квантова оптоелектроника

1

0

ФЕТТ

ЕТ

Роботи и манипулатори

1

1

ФА

АЕЗ

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано проектиране

1

1

ФЕТТ

ЕТ

Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

1

0

ФА

СУ

1

1

ФА

АНП

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

1

1

ФА

АЕЗ

1

1

ФА

АНП

1

0

ФФОЕ

УД

0

1

ФЕТТ

ЕТ

1

1

ФКСУ

КС

0

1

ФаГИОПМ

ДУ

1

0

ФФОЕ

УД

1

1

ФКСУ

КС

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

0

ФКСУ

ПКТ

Автоматизация на производството

Автоматизация на области от нематериалната сфера
5.3.

С Т Р. 3 7

Комуникационна и Системно програмиране
компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и
мрежи
Системи с изкуствен интелект

1

1

ФКСУ

КС

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано проектиране

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

1

ФТК

ТМКС

Осигурителна техника и системи

1

0

ФТК

ТМКС

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

1

1

ФКСУ

КС

1

0

ФКСУ

ПКТ

1

0

ФТК

РКВТ

1

1

ФФОЕ

УД
(ФАИО)

1

1

ФТК

КМ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

1

0

ФКСУ

ПКТ

Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

Комуникационни мрежи и системи
Автоматизация на области от нематериалната сфера

С Т Р.
Шифър

5.4.

5.5.
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

КС

ред.

зад.

Елементи и устройства за автоматиката и изчислителната техника

1

1

ФКСУ

Комутационни системи

1

0

ФТК

КМ

Радиопредавателна и радиоприемна
техника

1

1

ФТК

РКВТ

Телевизионна и видеотехника

1

1

ФТК

РКВТ

Елек т роак устика, зву котех ника и
кинотехника

1

1

ФТК

РКВТ

Теоретични основи на комуникационната техника

1

0

ФТК

КМ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

Ядрени енергетични инсталации и
уредби

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Термични и ядрени електрически
централи

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Енергопреобразуващи технологии и
системи

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

1

0

ЕМФ

ТХТ

Промишлена топлотехника

1

0

ЕМФ

ТХТ

Промишлена топлоенергетика

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Топлоснабд яване, газоснабд яване,
вентилация, климатизация, акустика
и осветителна техника

0

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Транспорт, корабо- Двигатели с вътрешно горене
плаване и авиация

1

0

ТФ

ДАТТ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

Автомобили, трактори и кари

1

0

ТФ

ДАТТ

1

0

ФаГИОПМ

ДУ

Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете

1

0

ТФ

ЖПТ

Управление и експлоатация на железопътния транспорт

1

0

ТФ

ЖПТ

Локомотиви, вагони и трамваи

1

0

ТФ

ЖПТ

Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт

1

0

ТФ

ВТ

Динамика, балистика и управление
летателни апарати

1

0

ТФ

ВТ

Ергономия и промишлен дизайн

1

1

МФ

ИД

Управление и организация на промишления транспорт

1

0

МФ

ИЛПТСТ

Стандартизация

1

1

МФ

ОТСК

Организация и управление на производството

1

1

СФ

ИИИМ

Енергетика

5.13. Общо инженерство

Филиал – Пловдив
5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженер- Материалознание и технология на
ство
машиностроителните материали

1

0

ФМУ

МТТ

Металознание и термична обработка
на металите

1

0

ФМУ

МТТ

Теория на механизмите, машините и
автоматичните линии

1

0

ФМУ

МУ
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Технология на машиностроенето

1

0

ФМУ

МТТ

Металорежещи машини и системи

1

0

ФМУ

МТТ

Рязане на металите и режещи инструменти

1

0

ФМУ

МТТ

Машинознание и машинни елементи

1

1

ФМУ

МУ

Автоматизация на производството

1

1

ФМУ

МУ

Приложна механика

1

1

ФМУ

Механика

Механика на флуидите

1

0

ФМУ

Механика

Е л е к т р о т е х н и к а , Електрозадвижване
елект роника и авЕлементи и устройства на автоматитоматика
ката и изчислителната техника

1

0

ФЕА

СУ

1

0

ФЕА

СУ

Електронизация

1

1

ФЕА

Електроника

Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

1

0

ФЕА

ОЕЛТ

Системи с изкуствен интелект

1

0

ФЕА

СУ

Квантова и оптоелектроника

1

0

ФЕА

ОЕЛТ

Комуникационна и Компютърни системи, комплекси и
компютърна техника мрежи

1

1

ФЕА

КСТ

Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

1

1

ФЕА

КСТ

Системи с изкуствен интелект

0

1

ФЕА

КСТ

5.4.

Енергетика

Енергопреобразуващи технологии и
системи

1

0

ФМУ

Механика

5.5.

Транспорт, корабо- Динамика, балистика и управление
плаване и авиация на полета на летателни апарати

1

1

ФМУ

ТАТТ

Автомобили, трактори и кари

1

0

ФМУ

ТАТТ

Двигатели с вътрешно горене

1

0

ФМУ

ТАТТ

Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни
апарати

1

0

ФМУ

ТАТТ

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

ИПФ

ПМ

Математическо моделиране и приложение на математиката

1

0

ИПФ

МФХ

Филиал – Сливен
1

Педагогически
науки

1.2.

Педагогика

4.

Природни науки, математика и информатика

4.5.

Математика

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженер- Приложна механика
ство
Машинознание и машинни елементи

1

0

ИПФ

ММТ

1

0

ИПФ

ММТ

Материалознание и технология на
машиностроителните материали

1

0

ИПФ

ММТ

Механика на флуидите

1

1

ИПФ

ММТ
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Форма на
обучение

Факултет

Катедра

ред.

зад.

Технология на машиностронето

0

1

ИПФ

ММТ

Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление

1

0

ИПФ

ММТ

Е л е к т р о т е х н и к а , Електрически мрежи и системи
елект роника и авАвтоматизирани системи за обработка
томатика
на информация и управление

0

1

ИПФ

ЕЕА

1

0

ИПФ

ЕЕА

Енергетика

1

0

ИПФ

ММТ

Теоретична топлотехника

7095
8. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за:
професори по: 2.3. Философия (Социална философия и философия на културата, политиката,
правото и икономиката) – един; 3.2. Психология
(Психологически измервания) – един; доценти
по: 1.3. Педагогика на обучението по...(Педагогика на обучението по физическо възпитание и
спорт) – един; 1.2. Педагогика (Теория и методика
на физическото възпитание (спортни игри – футбол) – един; 1.2. Педагогика (Теория и методика на
физическото възпитание и спортната тренировка,
включително методика на ЛФК) – един; 4.5. Математика (Алгебра) – един; 5.3. Комуникационна
и компютърна техника (Електронизация) – един;
7.4. Обществено здраве (Логопедия) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
106, тел. (073) 588 566.
7286
812. – Институтът по физика на твърдото
тяло при БАН, София, обявява конкурс за главен
асистент по 4.1. „Физически науки“ („Лазерна
физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“) – един за
нуждите на лаборатория „Лазери с метални пари“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института – София 1784, бул. Цариградско
шосе 72, тел. 877-34-92.
7315
9. – Институтът по биоразнообразие и еко
системни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София, обявява конкурс за академичната длъжност
главен асистент по професионално направление
4.3. Биологични нау к и, нау чна специа лност
02.22.01 Екология и опазване на екосистемите за
нуждите на ИГ „Флора и флорогенеза“, секция
„Флора и растителност“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.
bas.bg). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ – база 2, бул. Цар Освободител 1.
7208
74. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално

направление 7.4. Обществено здраве и научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата
по икономика на здравеопазването със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: 1527 София, ул.
Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс
+359 2 9432 304 (деканат на ФОЗ).
7332
63. – Медицинският институт при МВР, София, обявява конкурси за задочни докторанти
за учебната 2013/2014 г. по следните научни
специалности: 01.06.12. Микробиология – един;
03.01.14. Гастроентерология – един; 03.01.15. Нефрология – един; 03.01.16. Ендокринология – един;
03.01.19. Нервни болести – един; 03.01.28. Медицинска рентгенология и радиология (вкл. използване
на радиоактивни изотопи) – един; 03.01.37. Обща
хирургия – един. Документи се приемат 2 месеца
от обнародване на обявата в „Държавен вестник“
в Медицинския институт – МВР, София, бул.
Скобелев 79, „Човешки ресурси“, тел. 02/9821596
и 02/9821460.
7308
52. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, обявява прием на редовни
докторанти за учебната 2013/2014 г., утвърдени
с Решение № 288 на МС от 10.05.2013 г., както
следва: Кардиология – седем, по следните теми:
„Оценка на централна хемодинамика и оксидативен стрес при болни с артериална хипертония“,
„Мониториране на артериалното налягане, скрининг за „хипертония на бялата престилка“ и за
„маскирана хипертония“, оценка на маркери на
съдовия стрес и ефекти на антихипертензивната
терапия върху тях при болни със захарен диабет“,
„Биомаркери за атеросклероза при бъбречна недостатъчност“, „Биомаркери при остър коронарен
синдром без ST-елевация“, „Роля на миокардната
биопсия при определяне на терапията при болни
с дилативна КМП“, „Перорален вазодилаторен
тест с фосфодиестеразни инхибитори, сравнен
с интравенозен тест с аденозин за оценка на
вазоспазъм при болни с белодробна хипертония
с различна генеза“, „Оценка на ефективност на
система за ЕКГ при различни групи пациенти“;
Детска кардиология – двама: „Неинвазивни методи за оценка на физическия капацитет след
еднокамерен тип корекция (Фонтан)“, „Ехокардиографска и морфологична оценка на дясното
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сърце след затваряне на МПД“; Неврология – един:
„Оценка на количествените параметри на ЕЕГ
при болни с огнищни мозъчни лезии“; Сърдечносъдова хирургия – един: „Хирургични методи при
исхемичната митрална инсуфициенция“, със срок
за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се
приемат в отдел „Човешки ресурси и ТРЗ“, тел.
9211-224, ул. Коньовица 65, 1309 София.
7255
32. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – частично
изменение на план за регулация (ПУП – ЧИ на
ПР) на ул. Глазне от о.т. 112 до о.т. 695, чрез което
изменение се обособяват 2 паркинга – за 10 бр.
автомобила за обслужване на УПИ I и УПИ IV
и за 66 бр. автомобила за обслужване на УПИ
III-1252, 3203; УПИ V-1251 и УПИ VI-2470, кв. 16
по регулационния план на гр. Банско, община
Банско, област Благоевград. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая 309 в сградата на общинската администрация – Банско. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7337
162. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ
съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж № 73 от 27.09.2013 г. за
обект: „Депо за неопасни отпадъци Сгуроотвал
Беглик Чаир на „ТЕЦ Варна“ – ЕАД – техническа
и биологична рекултивация“. Строежът попада
в землището на с. Езерово, община Белослав, в
землището на гр. Игнатиево, община Аксаково,
в землището на с. Тополи, община Варна, област Варна. Разрешението за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област с административен център гр. Варна в 14-дневен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
7373
1. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е
издал Разрешение за строеж № 74 от 27.09.2013 г.
за обект: „Газификация на обекти „Административно-технически блок“ и ГРП“, на територията
на летище Варна. Разрешението за строеж подлежи на обжалване чрез областния управител
на област с административен център Варна пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от съобщаването му в „Държавен вестник“.
7436
37. – Община гр. Добрич, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на част от ПЗ „Север“
по плана на гр. Добрич за територия в следните
граници: от изток – бул. 25-и септември, от юг и
запад – р. Добричка (Суха река), ул. Ангел Стоя-
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нов, строителна граница на града, и от север – жп
линия Добрич – Кардам – във фаза предварителен
проект. Същият е изложен в Центъра за услуги и
информация на Община гр. Добрич от 8 до 17 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7385
69. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на подземен електропровод и водопроводно
отклонение за захранване на поземлен имот
№ 026016 с предназначение за „ваканционно
селище“, преминаващ през поземлени имоти
№ 000066 и № 000074 – полски пътища, публична
общинска собственост, всички в местност Над
село в землището на с. Долно Изворово, община
Казанлък – ЕК АТТЕ 22633, с дължина на ел.
трасето 158 м и сервитут 316 кв. м, а на водопровода с дължина 158 м и сервитут 111,7 кв. м.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по него.
7318
2. – Община Крумовград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Нова кабелна
линия средно напрежение от МТТ „Паметника“ до
ст. № 18 в с. Малък Девесил“, община Крумовград.
Трасето на подземния електропровод преминава
през поземлени имоти с № 012169, № 012001 по
КВС на землище с. Голям Девесил, поземлен имот
№ 001065 по КВС на землище с. Девесилово и
поземлени имоти № 013744, № 013004, № 013047,
№ 013101 и № 013182 по КВС на землище с. Малък
Девесил. Проектите са изложени в общинската
администрация – Крумовград, отдел „ТРБ“, ет.
3, стая № 8, и могат да бъдат разгледани всеки
работен ден от 9 до 12 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Крумовград.
7386
38. – Община Ловеч, отдел „Устройствено планиране и кадастър“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) – плансхема за газификация от Газоразпределителна
станция (ГРС) – Ловеч, до поземлен имот с
идентификатор 43952.45.13, местност Новоселското, землище гр. Ловеч. Проектът е изложен
в сградата на общината, стая 227. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения до кмета на Община Ловеч.
7283
85. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за парцеларен план на обект „Външно
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ел. захранване на ваканционен комплекс, кабели
НН в имот с идентификатор 11538.2.25, местност
Юрта, землище гр. Свети Влас“ за елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места. Трасето на съоръжението
започва от съществуващ БКТП в имот с идентификатор 11538.2.37 с трайно предназначение:
урбанизирана, и начин на трайно ползване: за
жилищно строителство, и се прокарва през ПИ
11538.2.107 с трайно предназначение: земеделска,
и начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път. Дължината на кабелното
трасе е 95,969 м. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая 35, ет. 3,
тел. 2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7387
2336. – Община Павликени, тел. 0610/5-13-49,
факс 0610/5-26-42, obshtina@pavlikeni.bg, pavlikeni@
vestel.bg, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересуваните лица, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по смисъла на
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за обект: „Водовземане с
цел осигуряване на независимо водообезпечаване
на поземлен имот (ПИ) № 030024, ПИ № 030025,
ПИ № 030030 и ПИ № 030003 в землището на
гр. Бяла черква, ЕКАТТЕ 07716, община Павликени, и В и К схема към обекта с възложител:
ЕТ „Флоров – Ивайло Флоров“, със седалище и
адрес на управление Павликени, ул. Съединение
4, ет. 3, ап. 8, ЕИК 104592760, в обхват: засегнати
от трасето имоти – ПИ № 000393, полски път
на община Павликени, общинска публична собственост, и ПИ № 000389, полски път на община
Павликени, общинска публична собственост.
Предмет на разработката е водовземане с цел
осигуряване на независимо водообезпечаване на
ПИ № 030024, 030025, 030030 и 030003 по КВС на
гр. Бяла черква, община Павликени, въз основа
на задание на възложителя, идейна ВиК схема на
проектните трасета, които ще захранват имотите
с непитейни води за напояване. Трасетата на линейните съоръжения не засягат частни имоти по
КВС на гр. Бяла черква и не налагат ограничения
на ползване върху такива с изключение на ПИ
№ 030025, който се арендува от възложителя на
проекта. Проектът се намира в дирекция „УТС“
при Община Павликени, стая № 103, и може да
бъде разгледан всеки присъствен ден. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7330
83. – Община гр. Севлиево, област Габрово, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с
ал. 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Реконструкция на довеждащ водопро-
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вод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен
клон за питейна вода“ с подобекти, както следва:
подобект: Довеждащ водопровод от изравнител
4000 куб. м след ВЕЦ „Видима“, гр. Априлци,
до ПСПВ „Стоките“ – етернит ∅ 400; подобект:
Източен водопровод клон от ПСПВ „Стоките“ до
разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка, етернит ∅ 546, с трасе на водопровода
през територията на две области и три общини,
засягайки имоти от следните землища: област
Ловеч (община Априлци) – землище гр. Априлци;
област Габрово (община Севлиево) – землище
с. Кръвеник, землище с. Стоките, землище с. Батошево, землище с. Търхово, землище с. Ловнидол,
землище с. Идилево, землище с. Буря; област
Габрово (община Габрово) – землища на с. Гъбене; с. Драгановци; с. Яворец; с. Здравковец.
Проектът на ПУП – парцеларен план, е изложен
за разглеждане в сградата на Община Севлиево,
стая 322. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7348
7. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ от 19.09.2013 г. е приет план на новообразуваните имоти с придружаващи регистри
за земите, предоставени на граждани по реда
на § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за м. Старо селище, с. Атия,
землище гр. Черноморец, община Созопол. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по плана и придружаващата
го документация до кмета на община Созопол.
Планът се намира в сградата на Община Созопол,
гр. Созопол, пл. Хан Крум 2.
7384
659. – Община гр. Созопол, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места – землище
гр. Черноморец, област Бургас, за обект: „Уличен
водопровод за водоснабдяване на поземлен имот
№ 81178.32.415“, с трасе и сервитут в обхват на част
от поземлени имоти № 81178.35.171; № 81178.32.388;
№ 81178.32.434 и № 81178.32.415 в м. Кайряка,
землище гр. Черноморец, община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план пред общинската
администрация.
7251
8. – Община Твърдица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор 72165.52.21,
местност Попов дол, гр. Твърдица, област Сливен,
и ПП на външен водопровод и ел. кабел до ПИ
72165.52.21, местност Попов дол, землище гр. Твърдица. Трасето на кабела с дължина 857,80 м и
трасето на водопровода с дължина 861 м преминават през ПИ 72165.52.245, ПИ 72165.47.251, и ПИ
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72165.47.252, землище гр. Твърдица. Сервитутът
на кабела се препокрива от сервитута на водопровода. Засегнати от сервитута на водопровода
са ПИ 72165.47.152, ПИ 72165.47.2, ПИ 72165.47.7,
ПИ 72165.47.9, ПИ 72165.47.153, ПИ 72165.47.274,
ПИ 72165.47.154, ПИ 72165.47.341, гр. Твърдица.
Изработеният проект е на разположение всеки
работен ден в стая № 21, ет. 3 в сградата на
Община Твърдица, пл. Свобода 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ до общинската
администрация.
7297
84. – Община гр. Царево, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план
(П У П) – парцеларен п ла н (ПП) за обек т и:
„Удължаване на уличен водопровод от одобрено
трасе с влязло в сила строително разрешение
до УПИ VIII-260, кв. 2 по ПРЗ на ПИ 10260 по
КВС землище с. Велика; подземен електропровод
ниско напрежение от съществуващ трафопост в
УПИ VII-264, кв. 3, до УПИ VIII-260, кв. 2 по
ПРЗ на ПИ 10260 по КВС землище с. Велика“,
община Царево, област Бургас, с възложител
ЕПМ „Пропъртис“ – ООД. Проектът се съхранява
в дирекция „УТ“ и може да бъде предоставен за
разглеждане по всяко време на работния ден.
В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят своите писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
7250
55. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Въздушна линия НН с усукани
проводници от МТП 4 до ПИ № 58445.96.26, м.
Вехтите лозя, в землището на с. Приселци“, с
обща дължина на трасето 284 л. м. Планът се
намира в сградата на общинската администрация – с. Аврен, и всички заинтересувани лица
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ същите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аврен.
7249
254. – Община с. Опан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за проектно трасе на
външно кабелно ел. захранване – кабел НН от
съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение
на с. Кравино, община Опан, до ПИ 070021 за захранване на обект: „Базова станция на Мобилтел
№ SZR 0182.A“ в ПИ 070021 в землището на с. Пъстрен, община Опан. Трасето на електропровода
тръгва от урбанизираната част на с. Кравино през
път IV клас № 000081 и достига до ПИ № 070021
в землището на с. Пъстрен, където е предвидена
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приемно-предавателната станция. Подземният ел.
кабел преминава през земи от общински поземлен
фонд: ПИ 000081 в землището на с. Кравино и през
ПИ 000610, 000462, 000466 и 000449 в землището
на с. Пъстрен, община Опан. Проектната документация се намира в общинската администрация,
с. Опан, стая 24. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – с. Опан,
област Стара Загора.
7338
5. – Община с. Самуил, област Разград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
трасе на подземна кабелна линия НН за захранване на базова станция RAZ0053.A в поземлен
имот с № 040001 в местност Къшлата, землище
с. Желязковец, с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил,
преминаващо през следните общински имоти:
ПИ № 000134 и ПИ № 000156 – полски пътища.
Дължината на трасето е 296,90 м с определена
сервитутна ивица по 2 м осово от двете страни.
Проектът е изложен за разглеждане в сградата
на общинската администрация, стая 106. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7298

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че с жалба на Руска Кирилова Лазарова,
Бойка Драганова Лазарова, Теодора Драганова
Лазарова и Ралица Драганова Лазарова, всички
с адрес Благоевград, ул. Броди 32, вх. В, ет. 3,
ап. 7, Георги Николов Тасев с адрес Благоевград,
ул. Гемеджиите 15, и Илинка Николова Симеонова чрез пълномощника си Мими Симеонова
Стоименова с адрес София, кв. Борово, бл.
223А, ет. 5, ап. 14, се оспорва Заповед № 714 от
25.06.2013 г. на кмета на община Благоевград, с
която е одобрен подробен устройствен план: план
за изменение на план за улична регулация от О.Т.
17 до О.Т. 177 в кв. 34 по плана на ж.к. Струмско,
Благоевград; изменение на плана за регулация за
образуване на нов УПИ за имот с идентификатор
04279.629.76 и план за застрояване на новообразувания УПИ – за ниско жилищно строителство,
търговски обекти и озеленяване. По жалбата
на Руска Кирилова Лазарова и др. е образувано
адм. д. № 698/2013 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.11.2013 г. в 10 ч. в зала 001. 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: 1. посочване и описание на
оспорения индивидуален административен акт;
2. информация за правата на заинтересуваните
лица да се конституират като ответници в едно-
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месечен срок от деня на обнародването, а именно:
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: а. трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в. 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; г.
номер на делото; д. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж. 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; 3. номер на делото, дата
и час на насроченото открито съдебно заседание.
7431
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Златин Васков
Златев на Заповед № 1626 от 13.05.2013 г. на кмета
на община Варна, с която на основание чл. 198,
ал. 1, т. 1 ЗУТ е наложена строителна забрана за
територията в обхват басейн „Приморски“, бул.
Приморски, бул. Цар Освободител, бул. Княз
Борис І, пътя Варна – КК Златни пясъци, дерето
под спирка „Траката“, короната на крайбрежния
скат, стигащ до басейн „Приморски“ в частта на
ПИ 10135.536.306 по КК. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници по адм.д. № 2120/2013 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
Към заявлението е недопустимо да се правят
искания за отмяна на обжалвания акт, както
и за присъединяване към подадената от Златин
Васков Златев жалба.
7320
Административният съд – Варна, VІІ състав,
съобщава за направено оспорване от Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ – ДП,
на Решение № 862-12 от 20.02.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
за ул. Девня – Варна, в участъка от о.т. 3310
до о.т. 4524 в частта за имот с идентификатор
10135.3514.348. Заинтересованите лица могат да
подадат заявление за конституирането им като
ответници по адм. дело № 2188/2013 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Към заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
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на обжалвания акт, както и за присъединяване
към подадената от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ – ДП, жалба.
7357
Административният съд – Ловеч, 6-и адм. състав, призовава ЕТ „Радинка Богданова“, без данни
за пререгистрация на търговеца по § 4 от ПЗР на
ЗТР, с последен известен адрес на физическото
лице Радинка Георгиева Богданова Плевен, ж.к.
Сторгозия № 7, вх. А, ет. 1, ап. 3, за съдебно
заседание на 24.10.2013 г. в 10,30 ч. по адм. д.
№ 139/2013 г. по описа на съда, по което лицето
е конституирано като заинтересована страна.
При неявяване на лицето производството ще
продължи по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.
7235
Административният съд – Плевен, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм.д. № 918/2013 г. по описа на съда с жалбоподател „М и М трейдинг“ – ООД, Плевен, по
оспорване на Заповед № РД-12-739 от 2.08.2013 г.
на заместник-кмета на община Плевен, с която е
одобрен план за регулация и застрояване на УПИ
І, кв. 36б по плана на гр. Плевен, на основание
чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 ЗУТ и при
условията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявления
до съда, които да съдържат: 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 електронен 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 заинтересовано лице на заявителя.
7284
Административният съд – Пловдив, ІХ състав,
призовава Владимир Михайлов Босев с последен
известен адрес Пловдив, ул. Славянска 44, вх. Б,
ет. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
24.10.2013 г. в 13 ч. като заинтересована страна
по адм. дело № 24/2012 г., заведено от Райна
Иванова Тошева и Надежда Иванова Георгиева
по жалба по ЗКИР. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
7376
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Лиляна Атанасова Динкова и Фанка Атанасова
Августинова, както и Георги Христов Христов
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 – план за регулация на улици и поземлени
имоти за обекти на публичната собственост с
устройствени зони кв. Христо Смирненски ІІІ,
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район „Западен“, гр. Пловдив, и схеми: водоснабдяване, канализация, електроснабдяване,
телекомуникации, газоснабдяване, топлоснабдяване, вертикална планировка, транспортно-комуникационна система, екология, зелена система
и спорт, трансформация на собствеността; правила и нормативи за прилагане на ПУП – ПУР
с устройствени зони на кв. Хр. Смирненски ІІІ,
район „Западен“, гр. Пловдив, при граници: на
юг – бул. Пещерско шосе с променлив габарит,
без промяна на южната улична регулационна
линия, одобрена с плана на ж.к. Кишинев и уличната регулация съгласно ПУП – ПРЗ на кв. Хр.
Смирненски ІV, гр. Пловдив, одобрен с Решение
№ 469, взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г. на
ОС – Пловдив; на запад – новопроектирана улица, в частта на преминаваща през ПИ № 513.106,
№ 513.113, № 513.114, без промяна на западната улична регулац. линия, съгласно плана на
ПУП – ПРЗ кв. Хр. Смирненски ІV, гр. Пловдив,
одобрен с Решение № 469, взето с протокол № 33
от 16.12.2010 г. на ОС – Пловдив; на север – ул.
Парк „Отдих и култура“ (продължение на бул. 6
септември) с целия габарит без промяна на северната улична регулационна линия, одобрена с
плана на ПУП – ПРЗ Спортен комплекс „Отдих
и култура“ и ПУП – ПРЗ на кв. Хр. Смирненски
ІV, гр. Пловдив, одобрен с Решение № 469, взето
с протокол № 33 от 16.12.2010 г. на ОС – Пловдив;
на изток – продължението на ул. Яворов с целия
габарит, съобразен с уличната регулация по плана
на ж.к. Кишинев, улица по о.т. 27 до 26 в обхват
до УПИ ХХVІІ-83 (част от ПИ 513.83 по КК), на
юг до УПИ ХХVІ-83, ХХV-83 (част от ПИ 513.83
по КК), УПИ ХХІV-86 (част от ПИ 513.86 по
КК), УПИ ХХІІІ-85 (част от ПИ 513.85 по КК)
от кв. 13, улица по о.т. 48, 49, 50 до 39А в обхват
до УПИ І-103 и ІІ-103 (част от ПИ 513.103 по КК)
от кв. 22 (ПУП за кв. 13 и част от кв. 21 и 22,
одобрен със заповед № ОА-153/1995 г., не е предмет на настоящия проект, по границата, указана
в графичната част), за което е образувано АХД
№ 1971 по описа на съда за 2013 г., ХIV състав.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което съдържа: трите имена и
адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адрес, 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; актът, който се оспорва, и органът, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. АХД № 1971/2013 г. е насрочено за 26.11.2013 г. в 9,30 ч.
7432
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 6668
по описа на 2013 г., І троен състав, по оспорването от Софрони Георгиев Атанасов и Григор
Константинов Григоров от София на чл. 51,
ал. 6 от Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община
и приложение № 11 към този член, приети с
Решение № 148, протокол № 12 от 22.03.2012 г.
на Столичния общински съвет, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
22.11.2013 г. в 10,30 ч.
7268
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 26 състав, призовава Елена Христова
Банова като заинтересована страна по адм. дело
№ 4016/2013 г., образувано по жалба на Мария
Георгиева Костова, Цветана Михайлова Тодорова,
Катерина Михайлова Костова и Петър Крумов
Костов срещу Заповед № КД-14-10 от 22.01.2013 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео
дезия, картография и кадастър за изменение на
КККР за имот с идентификатор 68134.1932.1634.
Делото е насрочено за 27.11.2013 г. от 13,30 ч.
Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
7375
Административният съд – Хасково, на основание чл. 181, ал. 1 А ПК съобщава, че е
постъпило оспорване от областния управител
на област Хасково, с което се оспорва Решение
№ 295 на Общинския съвет – гр. Стамболово,
прието с протокол № 28 на заседание, проведено
на 28.08.2013 г., по което е образувано адм. дело
№ 324/2013 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 24.10.2013 г. от 10 ч.
7374
Добричкият окръжен съд уведомява Мехмет
Йълдъз, роден на 1.01.1967 г. в Памуклу, Република
Турция, без адресна регистрация, с неизвестен на
ищеца адрес в чужбина, да се яви в деловодството
на съда в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за връчване на искова молба
с приложенията и съобщение по чл. 131 ГПК в
качеството на ответник по гр.д. № 604/2013 г.
с ищец Татяна Маринова Йълдъз лично и като
майка и законен представител на малолетното
дете Назлъ Мехмет Йълдъз, в противен случай
(при неявяване) съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
7285
Ловешкият окръжен съд съобщава на ответника Ризван Афзал, роден на 25.03.1974 г. в Пакистан, чрез публикация в неофициален раздел на
„Държавен вестник“ по реда на чл. 48, ал. 1 ГПК,
че срещу него е образувано гр.д. № 158/2013 г. по
описа на ЛОС с ищец Малина Георгиева Георгиева
от с. Пресяка, област Ловеч, ул. Васил Левски 20,
с правно основание чл. 62, ал. 2 СК във връзка
с чл. 9 и 83 КМЧП. Като ответници са ангажирани и Иван Ризван Афзал от с. Пресяка, област
Ловеч, и Петко Иванов Стоев, с посочен съдебен
адрес с. Пресяка, област Ловеч, ул. Александър
Стамболийски 4 – срещу последния е предявена
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претенцията по чл. 69 СК, и че в деловодството
на Ловешкия окръжен съд се намират исковата
молба и приложенията є, препис от които може
да получи в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“, като го предупреждава,
че ако не се яви в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител.
7189
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
VI състав, призовава Красимир Петков Георгиев
с последен адрес Добрич, ж.к. Балик № 40, вх. В,
ет. 8, ап. 22, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 31.10.2013 г. в 9,45 ч. като ответник по
гр.д. № 41/1997 г., заведено от Недялко Г. Димитров, Севда Г. Люцканова, Сашо Н. Димитров,
Дарина Н. Милева. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7323
Районният съд – гр. Исперих, гражданска колегия, призовава Силвия Стефанова Стефанова и
Силвия Стефанова Стефанова, двете с последен
адрес област Разград, гр. Исперих, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 30.10.2013 г.
в 11 ч. като ответници по гр. д. № 338/2013 г.,
заведено от Зекие Х. Али по чл. 341 и сл. от ГПК
във връзка с чл. 69 ЗН, за връчване на съдебни
книжа по чл. 131 ГПК или да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7342
Районни ят съд – гр. Кубрат, г ра ж данска
колегия, II състав, призовава Мехмед Хасанов
Камберов, без регистрирани постоянен и настоящ
адрес в Република България и с настоящ адрес в
Република Турция – неизвестен, като ответник по
гр.д. № 359/2013 г. по описа на съда, заведено от
Фатме Ибрямова Хасанова чрез адв. Бахтишен
Назми от АК – Разград, с правно основание чл. 341
и сл. от ГПК, да се яви в съда в двуседмичен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ за връчване на преписи от исковата
молба с приложенията към нея. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
7240
Несебърският районен съд призовава Камълджит Синг Диал, гражданин на Великобритания,
с последен адрес гр. Несебър, област Бургас, ж.к.
Акротирия Апартментс, сега с неизвестен адрес
на територията на Република България, да се яви
в съда на 23.10.2013 г. в 9,30 ч. като ответник по
гр.д. № 151/2013 г. по описа на съда, образувано
по повод искова молба на Етажна собственост
на ж.к. Акротирия Апартментс чрез управител
Антония Петрова Маркова. Ответникът следва
да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
7236
Плевенският районен съд, ХІ граждански състав, уведомява Бем Ибрахим Гарба, гражданин на
Нигерия, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че срещу него е
заведено гр.д. № 4195/2013 г. по описа на ПРС,
ХІ състав, от Еле Салифу Идакуо, по чл. 49 СК
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и в деловодството на съда на адрес: Плевен, ул.
Д. Константинов 25, се намират исковата молба
и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението
в „Държавен вестник“. При неявяването на Бем
Ибрахим Гарба или на упълномощено от него
лице в двуседмичния срок съдът ще му назначи
особен представител.
7190
Провадийският районен съд, брачна колегия, ІІ
състав, призовава Хасан Зейдел Сюлейман-Оглу, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.11.2013 г.
в 9,30 ч. като ответник по бр. д. № 48/2012 г.,
заведено от Марияна С. Сюлейман, по чл. 49 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7358
Русенският районен съд, ХІІІ гр. състав,
съобщава на Ангел Минчев Ковачев, роден на
30.08.1921 г., в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ да
се яви в канцеларията на съда на адрес: Русе,
ул. Александровска 57, в качеството на ответник
по гр. д. № 1430/2013 г. по описа на РРС, за да
получи препис от исковата молба на българската
държава, представлявана от министъра на земеделието и храните, София, с приложените писмени
доказателства. Ако в указания срок ответникът не
се яви, за да получи преписи от исковата молба
и приложенията, съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
7239
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
82 състав, кани държателя на складови записи за
влог на зърно с № 006701, 006746, 006747, 006748,
006749, 006750, предадени на „Топаз Мел“ – ООД,
от Националната служба по зърното и фуражите
при Министерството на земеделието и горите
с протокол № 118 от 15.09.2005 г., да заяви по
настоящото дело правата си, произтичащи от
горепосочените складови записи, най-късно до откритото съдебно заседание по гр.д. № 9504/2013 г.,
СРС, 82 състав, насрочено за 16.12.2013 г. от
13,30 ч., когато ще се разгледа молбата на „Топаз
Мел“ – ООД, ЕИК 121772636, за обезсилване на
тези складови записи. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, складовите записи ще бъдат обезсилени. Нарежда да
не се извършват плащания по гореописаните
ценни книги. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 16.12.2013 г. от 13,30 ч., за когато
да се призове молителят „Топаз Мел“ – ООД, с
препис от заповедта.
7378
Районният съд – Средец, призовава Линда
Асквик Хойесен, гражданка на Норвегия, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 342/2013 г.
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление, Бургас, ул.
Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване книжата
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ще се смятат за редовно връчени и на ответника
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
7237
Районният съд – Средец, призовава Елена
Евгениевна Фоменкова, гражданка на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответница
по гр.д. № 357/2013 г. по описа на съда, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕА Д, с
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да
се яви в съда в канцеларията на деловодството
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея. При неявяване книжата ще се смятат за
редовно връчени и на ответницата ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7238
Тутраканският районен съд призовава Шемесие Юсуфова Мустафова, родена на 3.07.1954 г.
в с. Цар Самуил, и Атче Фаикова Ибрямова,
родена на 28.05.1937 г. в с. Цар Самуил, да се
явят в съда като ответници в двуседмичен срок
считано от обнародването в „Държавен вестник“
за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към
нея във връзка с предявения от Весиле Муталиб
Халил чрез адв. Иван Илиев иск за делба по
гр.д. № 21/2013 г., както и да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът
ще им назначи особен представител.
7191
Тутраканският районен съд призовава Вели
Изет Велиев, роден 30.03.1952 г. в с. Преславци,
живущ в Р. Турция, да се яви в съда като ответник
в двуседмичен срок считано от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея във връзка с предявения
от Али Абдурахман Алиш иск за делба по гр. д.
№ 369/2013 г., както и да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще му назначи
особен представител.
7267
Врачанският окръжен съд с определение № 301
от 8.08.2013 г. по търг. дело № 621/2013 г. призовава
кредиторите на „Аргус компютри“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Враца (в производство по несъстоятелност), с ЕИК 121202038
да присъстват на открито съдебно заседание на
22.10.2013 г. в 11 ч. за разглеждане на искания
от „Банка Пиреос България“ – АД, София, и
от Михаил Василев Банов от София за отмяна
на решенията на събранието на кредиторите
на „Аргус компютри“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Враца (в производство по
несъстоятелност), с ЕИК 121202038, проведено
на 30.07.2013 г.
7188
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Силистренският окръжен съд, т ърговско
отделение, призовава кредиторите на „Банка
ДСК“ – ЕАД, с адрес на управление – София,
ул. Московска 19; „Обединена българска банка“ – АД, с адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Света София 5; „Диси & Кем
Компани“ чрез адв. Весела Блажева Николова с
адрес Варна, ул. Тракия 10, ет. 2, ап. 3; „Бистоу
лимитид“ чрез адв. Николай Димитров Борисов
с адрес София, ул. Цар Симеон 15, да се явят в
съда на 23.10.2013 г. в 14 ч. като заинтересовани
страни по частно търговско дело № 192/2013 г.,
заведено от „Банка ДСК“ – ЕАД, София, срещу
длъжника „Бросс холдинг“ – АД, с адрес Силистра,
ул. Индустриална 22А, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
7377

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на Българския
хоров съюз на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 23.11.2013 г. в
11 ч. в сградата на СБК – София, ул. Иван Вазов
2, при следния дневен ред: 1. отчетни доклади
на управителния и контролния съвет; 2. избор
на председател, членове на управителния съвет,
председател на контролния съвет и двама членове на контролния съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
7444
12. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „СУМЕРУ 108 ФЕЛОУШИП“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
26.11.2013 г. в 10 ч. в София, район „Младост“,
ж. к. Младост 4, бл. 434, ап. 145, при следния
дневен ред: 1. промяна името на сдружението;
2. избиране на заместник-председател на УС; 3.
промени в устава на сдружението във връзка с
решението по т. 1 и други предложения за промени в устава; 4. разширяване на целите, предмета
на дейност и средствата; 5. разни. Писмените
материали по дневния ред са на разположение в
седалището на сдружението.
7454
16. – Управителният съвет на Националния
съюз на юрисконсултите – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание (конгрес)
на членовете на 30.11.2013 г. в 13 ч. в салона на
Дома на правника, ул. Пиротска 7, София, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съюза; 2. приемане на годишни счетоводни отчети
за 2011 и 2012 г.; 3. отчет на контролната комисия
за извършена проверка за дейността на съюза; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет; 5. приемане на промени в
устава на съюза; 6. избор на председател на съюза,
членове на управителния съвет и контролната
комисия. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от
14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
7362
48. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Габрово, на основание чл. 83 от Закона
за адвокатурата свиква извънредно общо събрание
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на адвокатите при колегията на 9.11.2013 г. в 9 ч.
в конферентната зала на ТЕРА МОЛ в Габрово,
бул. Могильов 47, при дневен ред – разглеждане
на проекта за изменение и допълнение на Закона
за адвокатурата. При липса на кворум на основание чл. 83 във връзка с чл. 81, ал. 4 от Закона
за адвокатурата събранието ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове на колегията. Канят се всички членове на
колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител по реда
на Закона за адвокатурата.
7350
6. – Управителният съвет на СНЦ „Клуб по
фелинология „Бастет“ – Габрово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 10.12.2013 г.
в 18 ч. в Габрово, ул. Череша 5, при следния
дневен ред: 1. отчет на работата на сдружението;
2. избор на нов управителен съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7353
512. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Кюстендил, на основание чл. 83, ал. 1
и 3 от Закона за адвокатурата свиква извънредно
общо събрание на адвокатите, вписани в колегията, на 15.11.2013 г. 12 ч. в залата на читалище
„Братство“ – Кюстендил, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на проекта на Закона
за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата и другите нормативни актове, свързани с
упражняване на адвокатската професия; 2. даване
мандат на Адвокатския съвет при Адвокатската
колегия – Кюстендил, за предприемане на действия за осигуряване на подкрепа за приемане на
законопроекта за изменение и допълнение на
Закона за адвокатурата и другите нормативни
актове, свързани с упражняване на адвокатската
професия; 3. разни. На основание чл. 83, ал. 3 във
връзка с чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата
при липса на кворум събранието ще се проведе
същия ден и на същото място в 13 ч. независимо
от присъстващите членове.
7351
14. – Управителният съвет на Училищно настоятелство „Карнеги“ към ОУ „Алеко Константинов“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на настоятелството на
26.11.2013 г. в 17,30 ч. в Дружество на пловдивските
художници – Изложбена зала на улица Гладстон,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
за дейността на настоятелството; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. приемане на програма за
дейността на училищното настоятелство.
7388
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11. – Управителният съвет на Училищното настоятелство при ОУ „Елин Пелин“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на настоятелството на 28.11.2013 г.
в 18 ч. в сградата на училището, ул. Ген. Колев
42, при следния дневен ред: 1. отчет за работата
на УС и финансовото състояние на училищното
настоятелство за периода; 2. освобождаване на
досегашния председател на УС и избор на нов
председател на УС; 3. избор на нов член на УС;
4. разни. Поканват се всички членове на настоятелството да присъстват на събранието. В случай
че липсва кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час и се провежда
независимо от броя на присъстващите.
7352
1. – Съветът на настоятелите на Училищното
настоятелство при ОУ „Иван Вазов“ – Харманли,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на 29.11.2013 г. в 17,30 ч.
в сградата на ОУ „Иван Вазов“, Харманли, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността на СН; 2. приемане на финансовия
отчет на сдружението; 3. изключване на членове и приемане на нови членове; 4. избор на
членове на СН и КС; 5. избор на председател на
настоятелството; 6. събиране на членски внос; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
7355
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Алианс
за развитие – Марица“ на основание чл. 26 във
връзка с чл. 25, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 23 и 24 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 2.12.2013 г. в 10 ч. на адрес: с. Бенковски,
община „Марица“, област Пловдив, ул. 6 № 2А,
при дневен ред: вземане на решение за промяна
на адреса на управление на „Алианс за развитие – Марица“ поради допусната техническа
неточност при регистрацията на сдружението с
предложение: Адресът на управление на „Алианс за развитие – Марица“ да бъде променен от
с. Бенковски, община „Марица“, област Пловдив,
ул. 6 № 9В на с. Бенковски, община „Марица“,
област Пловдив, ул. 6 № 2А.
7391
Александър Стаматов Витолс – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Живот без стрес“,
с. Горица, община Поморие, област Бургас, в
ликвидация по ф.д. № 1680/1998 г. на Бургаския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани всички кредиторите на сдружението да
предявят своите вземания в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
7356
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