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Президент на републиката
Указ № 158 за награждаване на г-н
Герхард Райвегер – извънреден и пълномощен посланик на Република Австрия в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен
Указ № 159 за награждаване на г-н
Коре Ерхард Янсон – извънреден и пъл
номощен посланик на Кралство Дания в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен
Указ № 160 за награждаване на академик Стефан Борисов Воденичаров с
орден „Стара планина“ първа степен
Указ № 161 за награждаване на г-н
Лешек Хенсел – извънреден и пълномощен посланик на Република Полша в
Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
Указ № 162 за награждаване на г-н
Ставрос Амвросиу – извънреден и пълномощен посланик на Република Кипър
в Република България, с орден „Мадарски конник“ първа степен
Указ № 163 за награждаване на генерал Симеон Христов Симеонов с орден
„Стара планина“ първа степен с мечове
Указ № 164 за награждаване на контраадмирал Георги Ангелов Георгиев с
орден „За военна заслуга“ първа степен
Указ № 165 за награждаване на генерал-лейтенант Стефан Стефанов Василев с орден „За военна заслуга“ първа
степен
Указ № 166 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Стефаново, община Радомир, област Перник, на 12 октомври 2014 г.

Министерски съвет
 Постановление № 180 от 3 юли 2014 г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1,
ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или
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неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия
Постановление № 181 от 3 юли 2014 г.
за изменение и допълнение на нор
мативни актове на Министерския
съвет
Постановление № 182 от 4 юли 2014 г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
икономиката и енергетиката за 2014 г.
Постановление № 183 от 4 юли 2014 г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2014 г.
Постановление № 184 от 4 юли 2014 г.
за приемане на Тарифа за определяне
на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на
болести по животните за 2014 г.
Постановление № 185 от 4 юли 2014 г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на външните работи за 2014 г.
Постановление № 187 от 4 юли 2014 г.
за одобряване на средства от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Постановление № 188 от 4 юли 2014 г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2014 г.
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Министерство
на културата
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори
на държавните културни институти 25
Централна избирателна
комисия
 Решение № 624-НС от 8 юли 2014 г. за
обявяване за избран за народен представител в 29. многомандатен изборен
район – Хасковски, Георги Добрев Еленков от листата на партия „ГЕРБ“ в
42-то Народно събрание на мястото
на Красимир Неделчев Стефанов
25
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите му заслуги за укрепването и разви
тието на българо-датските отношения.
Издаден в София на 30 юни 2014 г.

за прекратяване на пълномощията на народен
представител

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Красимир
Неделчев Стефанов като народен представител
от 29. многомандатен изборен район – Хас
ковски.
Решението е прието от 42-то Народно
събр ание на 2 юли 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

4582

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

4549

УКАЗ № 160
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам академик Стефан Борисов
Воденичаров с орден „Стара планина“ първа
степен за неговите изключителни заслуги за
развитието на науката.
Издаден в София на 30 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски

УКАЗ № 158
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Герхард Райвегер – из
вънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика Австрия в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите му заслуги за укрепването и разви
тието на българо-австрийските отношения.
Издаден в София на 30 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4548

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4552

УКАЗ № 161
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Лешек Хенсел – извън
реден и пълномощен посланик на Република
Полша в Република България, с орден „Мадар
ски конник“ първа степен за особено големите
му заслуги за укрепването и развитието на
българо-полските отношения.
Издаден в София на 30 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

УКАЗ № 159
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Коре Ерхард Янсон – из
вънреден и пълномощен посланик на Крал
ство Дания в Република България, с орден

Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4550
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УКАЗ № 162

УКАЗ № 165

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Ставрос Амвросиу – из
вънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика Кипър в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите му заслуги за укрепването и раз
витието на българо-кипърските отношения.
Издаден в София на 30 юни 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам генерал-лейтенант Стефан
Стефанов Василев с орден „За военна заслу
га“ първа степен за големите му заслуги за
развитието на Българската армия.
Издаден в София на 1 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

УКАЗ № 163

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

4572

4551

УКАЗ № 166

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам генерал Симеон Христов
Симеонов с орден „Стара планина“ първа
степен с мечове за значителния му принос за
развитието на Българската армия.
Издаден в София на 1 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Стефаново, община Радомир, област
Перник, на 12 октомври 2014 г.
Издаден в София на 1 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4553

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

4570

УКАЗ № 164
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам контраадмирал Георги Анге
лов Георгиев с орден „За военна заслуга“ първа
степен за големите му заслуги за развитието
на Българската армия.
Издаден в София на 1 юли 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
4571

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 3 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,
т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г. за непредвидени
и/или неотложни разходи за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 28 308 315 лв. за изпълне
ние на проекти/дейности за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последици от
бедствия, разпределени, както следва:
1. по бюд же т и т е на общ и н и т е –
24 043 289 лв., съгласно приложение № 1;
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2. по бюджета на Министерския съвет –
224 601 лв., съгласно приложение № 2;
3. по бюд жета на Министерст вото на
вътрешните работи – 135 818 лв., съгласно
приложение № 2;
4. по бюд жета на Министерст вото на
зд ра веопазва нет о – 225 923 л в., с ъгласно
приложение № 2;
5. по бюджета на Министерството на зе
меделието и храните – 3 039 204 лв., съгласно
приложение № 2;
6. по бюджета на Министерството на ико
номиката и енергетиката – 4500 лв., съгласно
приложение № 2;
7. по бюджета на Министерството на от
браната – 5852 лв., съгласно приложение № 2;
8. по бюд жета на Министерството на
правосъдието – 365 495 лв., съгласно прило
жение № 2;
9. по бюджета на Министерството на ре
гионалното развитие – 250 000 лв., съгласно
приложение № 2;
10. по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията – 13 633 лв., съгласно прило
жение № 2.
Чл. 2. (1) Одобрените средства за възста
новителна помощ от сумата по чл. 1, т. 1 се
предоставят съгласно разпределението по
приложение № 3 към т. 2 на Протокол № 2
на Междуведомствената комисия за възста
новяване и подпомагане към Министерския
съвет от 12 юни 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят по
касов и безкасов път на правоимащите лица
чрез общинските администрации по постоянен
адрес на лицата.
Чл. 3. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи в частта за предотвратява
не, овладяване и преодоляване на последици
от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, т. 2 да се уве
личат разходите по бюджета на Министерския
съвет за 2014 г. по „Политика в областта на
осъществяването на държавните функции на
територията на областите в Република Бъл
гария“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, т. 3 да се
увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на вътрешните работи за 2014 г.
по „Политика в областта на защита на на
ционалната сигурност, противодействие на
престъпността и опазване на обществения
ред, сигурност на границите, пожарна без
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опасност и защита на населението“, бюджетна
програма „Пожарна безопасност и защита на
населението при пожари, бедствия и извън
редни ситуации“.
(2) Със сумата в размер 55 619 лв. да се
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 1, т. 4 да се увели
чат разходите по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2014 г. по бюджетна
програма „Администрация“ и показателите по
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
Чл. 7. Със сумата по чл. 1, т. 5 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
земеделието и храните за 2014 г. по бюджетна
програма „Администрация“ и показателите по
чл. 21, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
Чл. 8. Със сумата по чл. 1, т. 6 да се увели
чат разходите по бюджета на Министерството
на икономиката и енергетиката за 2014 г. по
„Политика в областта на устойчивото и конку
рентоспособно енергийно развитие“, бюджет
на програма „Подобряване на процесите на
концесиониране и управление на природните
ресурси“ и показателите по чл. 19, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 9. Със сумата по чл. 1, т. 7 да се уве
личат разходите по бюджета на Министер
ството на отбраната за 2014 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
бюджетна програма „Подготовка и използва
не на въоръжените сили“ и показателите по
чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
Чл. 10. Със сумата по чл. 1, т. 8 да се увели
чат разходите по бюджета на Министерството
на правосъдието за 2014 г. по „Политика в об
ластта на правосъдието“, бюджетна програма
„Инвестиции на органите на съдебната власт“
и показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 11. Със сумата по чл. 1, т. 9 да се
увеличат разходите по бюджета на Минис
терството на регионалното развитие за 2014 г.
по „Политика в областта на подобряване
инфраструктурната свързаност на региони
те – изграждане и модернизиране на пътната
и ВиК инфраструктура“, бюджетна програма
„Устройствено планиране, геозащита, водо
снабдяване и канализация“ и показателите по
чл. 20, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2014 г.
Чл. 12. Със сумата по чл. 1, т. 10 да се увели
чат разходите по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2014 г. по „Политика в
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областта на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“, бюджетна програ
ма „Развитие на транспорта и осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“
и показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 13. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, т. 2 – 10 да извършат съот
ветните промени по бюджетите си за 2014 г.
и да уведомяват министъра на финансите.
Чл. 14. Министърът на финансите да из
върши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 15. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 116 на Минис
терския съвет от 2014 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери от резерва
по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни
разходи за предотвратяване, овладяване и
преодоляване на последиците от бедствия
(ДВ, бр. 43 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В приложение № 1 към чл. 1:
а) в пореден № 6.1, в колона 3 думата „Доб
рич“ се заменя с „Добричка“;
б) в пореден № 14.1, в колона 2 думите
„Възстановяване на разрушена подпорна стена
на общински път PDV Асеновград – Ляско
во и път ІІ-86 Асеновград – Смолян при км
27+84“ се заменят с „Укрепване на свлачище
на път PDV 3016 (ІІ-86 Асеновград – Бачко
во) – Лясково, Яврово, Добралък, от км 2+500
до км 2+600“.
2. В приложение № 2 към чл. 1:

ВЕСТНИК
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а) цифрите „3“ и „2“ за означение на вто
рата и третата колона се заменят съответно
с „2“ и „3“;
б) в пореден № 1.5, в колона 3 думите
„Възстановяване на сграда за детско заведение
ул. Алеи Възраждане 2, гр. Русе (неизползван
и възстановен остатък от средства по Решение
№ 1 от 2013 г.)“ се заменят с „Авариен ремонт
и реконструкция на метална конструкция,
служеща за покриване на открита тераса,
включващ и хидроизолация на терасата, към
съществу ваща сг рада с админист ративен
адрес гр. Русе, ул. Муткурова 30, кв. 244“.
§ 2. В т. 9 от приложение № 5 към чл. 5 от
Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 45, 47, 50 и 52 от 2014 г.) числото
„938 163 000“ се заменя с „938 243 199“.
§ 3. Постановлението се приема на основа
ние чл. 43, ал. 3, чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3
от Закона за публичните финанси и чл. 89,
ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Ре
публика България за 2014 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
на министъра на здравеопазването, на минис
търа на земеделието и храните, на министъра
на икономиката и енергетиката, на министъра
на отбраната, на министъра на правосъдието,
на министъра на регионалното развитие, на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, на главния секре
тар на Министерския съвет и на кметовете
на съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение № 1
към чл. 1, т. 1

№
по
ред
1.

Област (наименование на проекта/дейността)

Община
бенефициент

Сума
(в лв.)

1

2

3

Област Благоевград

1.1.

Укрепителни мероприятия по Бучиндолско дере, гр. Белица

Община
Белица

194 714

1.2.

Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на под
порна стена между о.т. 154 и о.т. 162, кв. 36, на р. Туфча, с. Брезница

Община
Гоце
Делчев

209 035

1.3.

Укрепване на улица от ОК 148 до ОК 124, с. Дъбница

Община
Гърмен

106 754
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1.4.

Изграждане на корекция на р. Места при гр. Якоруда – етап VIII
(участък 8)

Община
Якоруда

84 601

1.5.

Корекция на р. Места в границите на гр. Якоруда с дължина
293,5 м – етап ІХ

Община
Якоруда

550 000

2.

Област Бургас

2.1.

Възстановяване на мостово съоръжение над р. Аи дере на път в об
щински имоти № 000016 и № 46663.23.293

Община
Малко
Търново

76 107

2.2.

Рехабилитация и възстановяване на подпорна стена пред „МАК“
Габрово – местността Косата, изграждане на дамба и временен път,
гр. Поморие

Община
Поморие

82 684

2.3.

Разплащане на разходи за почистване коритата на реките в участъците,
преминаващи през селата Ябълчево, Вресово и Речица

Община
Руен

53 275

2.4.

Укрепване на каменен мост на път с. Дъскотна – с. Планиница

Община
Руен

68 783

2.5.

Укрепване на ската под път с. Ясеново – с. Заимчево и отводняване
на участъка

Община
Руен

89 987

2.6.

Аварийно укрепване на ската над ул. 14-а в с. Каравельово

Община
Руен

154 265

2.7.

Възстановяване на 3 бр. водостоци по път от с. Ясеново до главен
път ІІІ-208 (Провадия – Айтос)

Община
Руен

202 455

3.

Област Варна

3.1.

Аварийно-възстановителни работи по сградата на читалище „Антим
І – 1907“, гр. Игнатиево

Община
Аксаково

63 387

3.2.

Ремонтно-възстановителни работи на общинска сграда (администра
тивна – РПУ), УПИ VІ, кв. 15, гр. Игнатиево

Община
Аксаково

83 006

3.3.

Възстановяване покрива на НУ „Отец Паисий“, гр. Белослав

Община
Белослав

83 906

3.4.

Разходи за овладяване на частично бедствено положение на територията
на „Полимери“ – АД (в несъстоятелност), и „Полимери инвест“ – АД

Община
Девня

54 805

3.5.

Аварийно-възстановителни работи на ОУ „Паисий Хилендарски“,
УПИ ІІІ, кв. 17, с. Горен чифлик

Община
Долни
чифлик

64 936

3.6.

Ремонт на сграда на целодневна детска градина, УПИ ІІІ, кв. 37,
с. Пчелник

Община
Долни
чифлик

112 365

3.7.

Авариен ремонт на плочест водосток при о.т. 18 на дере, ляв приток
на р. Лопушанска, с. Медовец

Община
Дългопол

49 237

3.8.

Укрепване сградата на Целодневна детска градина „Щастливо детство“,
кв. 39 по плана на с. Бозвелийско

Община
Провадия

163 002

4.

Област Велико Търново

4.1.

Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 3019,
непосредствено след моста над р. Белица при км 0+170 до км 0+220

Община
Велико
Търново

196 607

4.2.

Аварийно възстановяване на крайбрежна подпорна стена, представ
ляваща устой на мост над р. Белица, с. Вонеща вода

Община
Велико
Търново

88 570

4.3.

Укрепване на бреговата ивица в участъка от км 539 до км 540 на
р. Дунав и участъка на с. Вардим – от административна сграда на
„Сортови семена“ – АД, до лодкостоянката (І фаза, 30 на сто от про
ектната стойност)

Община
Свищов

965 220
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Област Видин

5.1.

Ремонтно-възстановителни работи на мост над дере в с. Върба

Община
Белоградчик

27 884

5.2.

Аварийна подмяна на покривната конструкция на физкултурния салон
Община
на СОУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик
Белоградчик

30 036

5.3.

Укрепване на път около мост, с. Праужда

Община
Белоградчик

32 438

5.4.

Ремонтно-възстановителни работи на покрива на храм „Успение Бо
Община
городично“, с. Салаш
Белоградчик

44 388

5.5.

Ремонтно-възстановителни работи на покрив на църква „Св. пророк
Община
Илия“ до килийното училище в с. Рабиша
Белоградчик

50 297

5.6.

Аварийна подмяна на покривната конструкция на училищната сграда
Община
на СОУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик
Белоградчик

102 499

5.7.

Аварийно възстановяване на мост на ул. Първа в с. Върба

Община
Белоградчик

133 087

5.8.

Възстановяване покривната конструкция на храм „Св. Възнесение
Господне“, с. Бело поле

Община
Ружинци

46 595

5.9.

Аварийно-възстановителни работи на мост над р. Плешивска бара,
ул. Първа, почистване на речното корито, с. Плешивец

Община
Ружинци

60 047

5.10.

А вари й но -въ зс т а нови т ел н и раб о т и на мос т на д р. Га г ови ца,
ул. Г. Димитров, почистване на речното корито, с. Гюргич

Община
Ружинци

46 810

5.11.

Аварийно-възстановителни работи на тръбен водосток на общински
път VID 2162 (І-1, Ружинци – Белотинци), с. Гюргич

Община
Ружинци

25 897

6.

Област Враца

6.1.

Ремонтно-възстановителни работи по сградата на поликлиниката в
с. Борован

Община
Борован

199 375

6.2.

Ремонтно-възстановителни работи по сградата на кметството, с. Доб
ролево

Община
Борован

228 194

6.3.

Разходи във връзка с участие в учение „Защита 2014“ на тема „Дости
гане на тежка авария в АЕЦ „Козлодуй“ – управление на последиците
от аварията“

Община
Козлодуй

14 578

6.4.

Разплащане на разходи за спасителни и неотложни аварийни работи
за изграждане на охранителна канавка в местността Под страната,
гр. Криводол

Община
Криводол

5 292

6.5.

Възстановяване на мостово съоръжение в с. Краводер

Община
Криводол

126 993

6.6.

Възстановяване на тръбен водосток на ул. Волга в с. Голямо Бабино

Община
Криводол

136 004

6.7.

Укрепване и реконструкция на отводнителни съоръжения по ул. Хрис
то Ботев, ул. Г. Димитров и ул. Кирил и Методий в регулационните
граници на с. Галово

Община
Оряхово

318 876

Община
Крушари

616 690

7.
7.1.
8.

Област Добрич
Неотложни работи за почистване и укрепване на дере (отводнителен
канал) в с. Северняк
Област Кърджали

8.1.

Разходи за борба с вредителите по земеделските култури – калами
тетно нападение от неприятеля – марокански скакалец

Община
Ардино

34 572

8.2.

Възстановяване на щети по спортна зала „Юнак“, отводняване и
отпушване на дъждовна канализация на градския парк в гр. Ардино

Община
Ардино

493 280
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8.3.

Разходи за борба с вредителите по земеделските култури – калами
тетно нападение от неприятеля – марокански скакалец

Община
Джебел

27 245

8.4.

Разходи за борба с вредителите по земеделските култури – калами
тетно нападение от неприятеля – марокански скакалец

Община
Кирково

24 149

8.5.

Изграждане на подпорна стена в махала Горна Пресека, км Пресека

Община
Кирково

44 475

8.6.

Изграждане на подпорна стена в махала Тютюнка, км Старово

Община
Кирково

73 680

8.7.

Възстановяване на мост над р. Пещерска по път за с. Дрангово –
махала Сараганска, допълнително по т. 7.3 от приложение № 1 към
чл. 1 на ПМС № 116 от 2014 г.

Община
Кирково

78 088

8.8.

Възстановяване на мост – канал в промишлената зона на с. Кирко
во – център

Община
Кирково

139 037

8.9.

Разходи за борба с вредителите по земеделските култури – калами
Община
тетно нападение от неприятеля – марокански скакалец
Крумовг рад

17 028

8.10.

Корекция и покриване на дере в кв. 102 по плана на Крумовград, I етап

Община
Крумовг рад

155 156

8.11.

Основен ремонт на обходен канал и дере в кв. 109 по плана на Кру
Община
мовград
Крумовг рад

183 908

8.12.

Укрепване на скат между ул. Детелина и ул. Бор, кв. Изгрев, Крумовград

Община
Крумовг рад

287 412

8.13.

Разходи за борба с вредителите по земеделските култури – калами
тетно нападение от неприятеля – марокански скакалец

Община
Кърджали

41 177

8.14.

Дофинансиране корекцията на дере в с. Сватбаре (частично финан
сиране – 200 хил. лв., с Решение № СБ-2 от 2009 г. на МКВП)

Община
Кърджали

398 095

8.15.

Възстановяване на водосток на път за с. Висока поляна

Община
Кърджали

344 632

8.16.

Укрепване устой на мост при км 0+031 на местeн път KRZ 2351 (ІІІ5071 Чифлик – Стремци – Черноочене) – Люляково и корекция на
коритото на р. Перперешка

Община
Кърджали

812 933

8.17.

Разходи за борба с вредителите по земеделските култури – калами
Община
тетно нападение от неприятеля – марокански скакалец
Момчилг рад

35 914

8.18.

Свлачище на път KRZ 1373 (І-5, Момчилград – Подкова) – Каме
Община
нец – Птичар
Момчилг рад

333 206

8.19.

Разходи за борба с вредителите по земеделските култури – калами
Община
тетно нападение от неприятеля – марокански скакалец
Черноочене

77 916

9.

Област Кюстендил

9.1.

Укрепване на питеен водопровод за община Бобов дол в землището
на с. Мламолово

Община
Бобов дол

1 264 661

9.2.

Пътна връзка между кв. 12 и кв. 27, включваща мостово съоръжение
на р. Рилска и правоъгълен водосток на дере между кв. 12 и кв. 6,
гр. Рила

Община
„Рила“

261 999

10.

Област Ловеч
Община
Априлци

208 008

10.1.
11.

Укрепване ската над имот № 52 на ул. Русалийски проход, гр. Априлци
Област Монтана

11.1.

Преодоляване на последиците от вредно въздействие на води в мест
ност Раковица, МБАЛ – гр. Берковица, с. Слатина, с. Ягодово и за
аварийно прокопаване на отводнителен канал – с. Боровци

Община
Берковица

4 010

11.2.

Изграждане на отводнителен канал и възстановяване на ул. Криви
рог, гр. Берковица

Община
Берковица

12 031
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11.3.

Възстановяване и укрепване на отводнителен канал ∅ 2000 в кв.
Заряница, гр. Берковица

Община
Берковица

2 598

11.4.

Възстановяване и укрепване на подпорна стена на ул. Кокиче, кв.
Беговица, гр. Берковица

Община
Берковица

2 128

11.5.

Преодоляване на последиците от вредно въздействие на води – съ
гласно Заповед № 57 от 19.04.2014 г. – осигуряване проходимостта на
третокласна пътна мрежа под с. Меляне

Община
Георги
Дамяново

4 855

11.6.

Възстановяване на уличната настилка в квартали 58, 60 и 66, с. Ка
менна Рикса

Община
Георги
Дамяново

18 224

11.7.

Възстановяване на уличната настилка в квартали 23, 24 и 25, с. Ка
менна Рикса

Община
Георги
Дамяново

29 487

11.8.

Възстановяване на десен бряг на р. Дългоделска Огоста в землището
на с. Меляне (І фаза, 30 на сто от проектната стойност)

Община
Георги
Дамяново

423 387

11.9.

Защитни и укрепителни работи – изграждане на временни прегради
от инертни материали и др. срещу наводнение

Община
Лом

3 384

11.10.

Осигуряване проводимостта на р. Мартиновска Огоста в чертите на
с. Мартиново

Община
Чипровци

22 652

11.11.

Укрепване на подпорна стена по десния бряг на р. Мартиновска
Огоста в чертите на с. Мартиново

Община
Чипровци

34 404

11.12.

Укрепване устоите на мост на ул. Ю. Гагарин, ОК 36, кв. 32, гр. Чип
ровци

Община
Чипровци

35 313

11.13.

Ремонт на покрив на административна сграда на исторически му
зей – Чипр овци

Община
Чипровци

34 394

Възстановяване на част от подпорна стена между ОК 260 и ОК 262,
11.14. кв. 62, и възстановяване на открит канал за отвеждане на дъждовните
води, гр. Чипровци

Община
Чипровци

41 014

Община
Велинг рад

139 680

12.
12.1.
13.

Област Пазарджик
Ремонтни дейности на храм „Света Троица“, ул. Владо Черноземски
2, кв. Каменица, УПИ ІІ-515, Велинград
Област Перник

13.1.

Възстановителна помощ за жилища за физически лица

Община
Брезник

1 250

13.2.

Възстановителна помощ за жилища за физически лица

Община
Перник

223 474

13.3.

Разходи за конструктивни становища – подпорна стена в с. Кладница;
бл. 7, ул. Мл. Стоянов и бл. 20 и 21 в кв. Тева, гр. Перник; за нсн за
училището в с. Дивотино и за проект за укрепване на училището в
с. Мещица

Община
Перник

26 365

13.4.

Възстановяване сградата на училището в с. Мещица

Община
Перник

426 753

13.5.

Възстановяване сградата на магерницата в с. Богданов дол

Община
Перник

15 003

13.6.

Възстановяване на църквата „Св. св. Козма и Дамян“, УПИ І, кв.
41, с. Боснек

Община
Перник

34 897

13.7.

Възстановяване на Блок 7 – филиал на 13-о ОУ – гр. Перник, ул.
Мл. Стоянов

Община
Перник

91 530

13.8.

Конструктивно укрепване и трайно възстановяване на сградата на
основно училище в с. Богданов дол

Община
Перник

158 370
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Община
Перник

190 302

13.10. Възстановяване сградата на ДКЦ „Първа поликлиника“, гр. Перник

Община
Перник

117 005

13.11. Укрепване сградата на ДКЦ „Втора поликлиника“, гр. Перник

Община
Перник

489 139

13.12. Възстановяване на сградата на ДКЦ „Трета поликлиника“, гр. Перник

Община
Перник

348 526

13.9.

14.

Възстановяване мост над р. Струма, ул. Христо Ботев, с. Студена

Област Плевен

14.1.

Ремонт на сграда – здравна служба и детска ясла, с. Обнова

Община
Левски

235 722

14.2.

Изграждане на подпорна стена и отводняване на ул. Веслец 3, ул.
Рибарица 2 и 4, гр. Никопол

Община
Никопол

255 217

14.3.

Възстановяване на част от ул. Юрий Гагарин и укрепване на дере в
с. Драгаш войвода

Община
Никопол

399 306

14.4.

Възстановяване на пътен мост над р. Вит по път PVN 1151 (ІІ-35) –
Плевен – Ясен – (ІІІ-3005)

Община
Плевен

288 600

15.

Област Пловдив

15.1.

Укрепване на свлачище на път PDV ІІ-86 при км 2+500 до км 2+600,
Лясково, Яворово, Добралък

Община
Асеновг рад

223 441

15.2.

Аварийно възстановяване покрива на Целодневна детска градина
„Гина Кунчева“, гр. Карлово

Община
Карлово

59 474

15.3.

Възстановяване на подпорна стена и на улична настилка на ул. Преспа
между ОК 295 и 296, гр. Лъки

Община
Лъки

130 660

15.4.

Разходи за неотложно и спешно укрепване на дигата на брега на
р. Стряма при с. Калековец

Община
„Марица“

24 539

16.

Област Разград

16.1.

Авариен ремонт на ул. Мусала, с. Брестовене

Община
Завет

18 545

16.2.

Авариен ремонт на ул. Бистрица от о.к. 227 до о.к. 200, с. Брестовене

Община
Завет

42 773

16.3.

Авариен ремонт на ул. Г. Бенковски от о.к. 66 до о.к. 96, с. Брестовене

Община
Завет

69 012

16.4.

Авариен ремонт на път, имот № 000171, с. Брестовене

Община
Завет

84 306

16.5.

Авариен ремонт на път, имот № 000142, с. Брестовене

Община
Завет

91 097

16.6.

Авариен ремонт на микроязовир № 000293, с. Брестовене – почистване
на дъното, възстановяване и надзиждане на стената

Община
Завет

108 865

Разплащане на неотложни аварийно-възстановителни работи в услож
нена зимна обстановка за периода 25.01. – 4.02.2014 г.

Община
Алфатар

8 031

Възстановяване проводимостта и надграждане на съществуващ ох
ранителен канал – облицован участък по ул. Дунав и земен профил
извън регулация, и изграждане на канализационни клонове за дъж
довна вода по ул. Оборище и ул. Г. С. Раковски, гр. Главиница (без
ремонт на съществуващия облицован отводнителен канал – т. II по
КСС на проекта и без непредвидени разходи)

Община
Главиница

786 923

17.
17.1.
17.2.

Област Силистра
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Възстановяване на мостово съоръжение на кръстовището на ул. Би
ляна и ул. Златна Тоня в с. Айдемир

Община
Силистра

271 145

Област Сливен

18.1.

Възстановяване сградата на кметството в с. Тополчане

Община
Сливен

15 662

18.2.

Разплащане на разходите за възстановяване сградата на защитено
средно училище „Васил Левски“, с. Стара река

Община
Сливен

71 984

19.

Област Смолян

19.1.

Изграждане на подпорна стена при УПИ ІХ в кв. 36, с. Борино

Община
Борино

114 730

19.2.

Подпорна стена и укрепване на скат при улица в кв. 24, с. Борино

Община
Борино

146 531

19.3.

Възстановяване на подпорна стена при УПИ ХІІ, кв. 8, гр. Доспат

Община
Доспат

49 632

19.4.

Изграждане на подпорна стена за укрепване на ската в УПИ IV,
кв. 28, гр. Доспат

Община
Доспат

116 642

19.5.

Укрепване скат на улица от ОК 25 до ОК 33, с. Лещак

Община
Мадан

173 943

19.6.

Аварийно-възстановителни мерки чрез изграждане на подпорна
стена кв. Емовци, до сграда – бивша база на СБА, до речно корито,
гр. Неделино

Община
Неделино

840 250

19.7.

Възстановяване на подпорна стена на пътя гр. Рудозем – с. Оглед на
км 9+500, с. Оглед

Община
Рудозем

324 058

20.1.

Уширяване и продълбочаване на дъното на р. Ябланица в участъка
от хкм 0+000 до хкм 2+98.30 и изграждане на подпорна стена –
І етап от Укрепване брега на р. Ябланица в участъка между о.т. 539
и о.т. 535, кв. 175 по плана на гр. Етрополе (І фаза)

Община
Етрополе

270 863

20.2.

Ремонт на покрива на читалището и на кметството в с. Веринско

Община
Ихтиман

7 482

20.3.

Ремонт на покрива на сградата на читалището в с. Пауново

Община
Ихтиман

20 148

20.4.

Ремонт на покрива на сградата на общинско горско предприятие –
гр. Ихтиман

Община
Ихтиман

50 788

20.5.

Аварийно почистване и увеличаване проводимостта на р. Башница
и р. Очушница при сливането им – 200 м участък

Община
Костенец

26 573

20.6.

Аварийно почистване и увеличаване проводимостта на р. Очушница,
гр. Костенец – 500 м участък

Община
Костенец

50 519

20.7.

Аварийно укрепване на ул. Радост, гр. Момин проход, и възстановя
ване на пътните настилки от разклона за с. Горна Василиса (о.т. 254)
до края на регулацията (о.т. 275а)

Община
Костенец

484 543

20.8.

Укрепване на скат под ІV път гр. Своге – с. Лесков дол при км 3+500

Община
Своге

76 315

Столична
община

698 713

Община
Мъглиж

203 880

20.

21.
21.1.
22.
22.1.

Софийска област

Област София
Укрепване на свлачище на ул. Стара планина 44, кв. Балша, район
„Нови Искър“, гр. София
Област Стара Загора
Възстановяване на мостово съоръжение ОТ 37 – ОТ 38, с. Селце
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Област Търговище

23.1.

Аварийно възстановяване на тръбен водосток в с. Стеврек

Община
Антоново

85 544

23.2.

Аварийно възстановяване на тръбен водосток в с. Стара речка

Община
Антоново

157 776

24.

Област Хасково

24.1.

Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Възраждане, кв. Вулкан
в гр. Димитровград

Община
Димит
ровград

2 768

24.2.

Възстановяване на асфалтова настилка по разклона на фирма „Симат“
в гр. Димитровград

Община
Димит
ровград

3 190

24.3.

Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Черни връх, кв. Чер
ноконево в гр. Димитровград

Община
Димит
ровград

4 551

24.4.

Ремонт на водосток между кв. Черноконево и фирма „Симат“ в
гр. Димитровград

Община
Димит
ровград

5 449

24.5.

Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Бачо Киро, кв. Черно
конево в гр. Димитровград

Община
Димит
ровград

6 357

24.6.

Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Граничар, кв. Черно
конево в гр. Димитровград

Община
Димит
ровград

6 865

24.7.

Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Яне Сандански, кв.
Черноконево в гр. Димитровград

Община
Димит
ровград

9 379

24.8.

Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Черно море, кв. Вулкан
в гр. Димитровград

Община
Димитров
град

32 467

24.9.

Разходи за борба с вредителите по земеделските култури – калами
Община
тетно нападение от неприятеля – марокански скакалец
Маджарово

9 720

24.10.

Община
Разплащане на разходи за спасителни и неотложни възстановителни
Минерални
работи
бани

24 771

Община
Минерални
бани

156 505

24.11. Укрепване откос на улица в с. Караманци

Аварийно възстановяване на участък от общински път HKV 1125
Община
24.12. (Караманци – Винево) от км 1+370 до км 1+770 с прилежащите му Минерални
съоръжения
бани
25.

1 338 619

Област Шумен

25.1.

Рехабилитация и реконструкция на народно читалище „Отец Паи
сий – 1956“, с. Пет могили

Община
Никола
Козлево

518 900

25.2.

Активизиране на свлачище на път III SHU 1065 (III-7003), преди
с. Становец

Община
Хитрино

495 341

25.3.

Авариен ремонт на мостово съоръжение на общински път SHU 1182
Черенча – Средня – Новосел – Шумен, в началото на с. Новосел

Община
Шумен

16 727

25.4.

Авариен ремонт на мостово съоръжение на ул. Хан Аспарух, с. Мадара

Община
Шумен

17 021

Общо:

24 043 289
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Програма „Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“

224 601

1.1.

Областен управител на Укрепване на северната граница на манастирски комплекс
област Кърджали
„Св. Йоан Предтеча“, гр. Кърджали

194 601

1.2.

Укрепване на речното легло на р. Върбица при помпени
Областен управител на
те станции – Бенковски, Островец и Крилатица, община
област Кърджали
Кирково

30 000

2.

Министерство на вътреш Програма „Пожарна безопасност и защита на населението
ните работи
при пожари, бедствия и извънредни ситуации“

135 818

2.1.

Министерство на вътреш Разходи за оказване на помощ и участие в спасителни
ните работи
действия на територията на Република Сърбия

27 961

2.2.

Разходи на ОУПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Силистра
Министерство на вътреш
и Добрич, за овладяване на извънредни ситуации в периода
ните работи
ноември 2013 г. – март 2014 г.

11 485

2.3.

Министерство на вътреш Разходи на ОУПБЗН за овладяване на извънредни ситуации
ните работи
в периода март – май 2014 г.

96 372

Министерство на здраве
Програма „Администрация“
опазването

225 923

3.1.

Министерство на здраве Ремонт и възстановяване сградата на „МБАЛ – Силист
опазването
ра“ – АД, гр. Силистра

24 036

3.2.

Неотложни възстановителни работи по сградата на Район
Министерство на здраве
ната здравна инспекция – Кърджали, ул. Ген. Владимир
опазването
Стойчев 2, гр. Кърджали

201 887

1.

3.

4.

Министерски съвет

Министерство на земеде
Програма „Администрация“
лието и храните

3 039 204

4.1.

За осигуряване на противоградови ракети за ИА „Борба
Министерство на земеде
с градушките“ вследствие непредвидено увеличение на 2 560 000
лието и храните
разходите за противоградови въздействия

4.2.

Корекция на р. Марица от км 14+023 до км 25+664, неот
Министерство на земеде
ложни ремонтно-възстановителни работи от км 15+219 до
лието и храните
км 15+631, землище на с. Злокучене, община Септември

334 105

4.3.

Ремонтно-възстановителни работи на покривна конструк
Министерство на земеде
ция на учебно-административна сграда на ПГМСС „Н. Й.
лието и храните
Вапцаров“, с. Средище, община Кайнарджа

145 099

5.

Министерство на иконо Програма „Подобряване на процесите на концесиониране
миката и енергетиката
и управление на природните ресурси“

4 500

Изграждане на КИС за мониторинг на състоянието на
Министерство на иконо
източния борт на котлована на рудник „Кремиковци“, до
миката и енергетиката
пълнително към Решение № 16 от 2012 г. на МКВП – МС

4 500

Министерство на отбра
Програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“
ната

5 852

Министерство на отбра Разходи на военни формирования за обезвреждане на
ната
невзривени бойни припаси

5 852

Министерство на право
Програма „Инвестиции на органите на съдебната власт“
съдието

365 495

6.

7.
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Реконструкция на покрива на административна сграда в
Министерство на право
гр. Враца, ул. Демокрация 14, УПИ V, кв. 125, ЦГЧ (фин.
съдието
с Решение 1/2013)

365 495

8.

Министерство на регио Програма „Устройствено планиране, геозащита, водоснаб
налното развитие
дяване и канализация“

250 000

8.1.

Ин женерно-геолож ко проу чване за свлачище с рег.
Министерство на регио № 06.5402.02.23 (идентификатор VRC31.54020.02.23) на
налното развитие
склона под водоем „Средна зона“ от водоснабдителната
мрежа на гр. Оряхово

120 000

8.2.

Министерство на регио
Укрепване на свлачище в кв. Изток, гр. Оряхово
налното развитие

130 000

9.

Министерство на транс
порта, информационните Програма „Развитие на транспорта и осигуряване на без
т ех нолог и и и с ъобще опасност, сигурност и екологосъобразност“
нията

13 633

9.1.

Министерство на транс
порта, информационните Възстановяване на осигурителна техника след наводнение
т ех нолог и и и с ъобще в жп гара Карлово
нията

7 453

9.2.

Министерство на транс
порта, информационните
т ех нолог и и и с ъобще
нията

6 180

Провеждане на неотложни аварийно-възстановителни
дейности за разчистване на железния път от снежни
преспи и възстановяване на движението в междугарието
Добрич – Кардам

Общо:

4 265 026

4584

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 3 ЮЛИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В т. 9 от приложение № 5 към чл. 5
от Постановление № 3 на Министерския съ
вет от 2014 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18,
25, 30, 31, 34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52 и 53 от
2014 г.) числото „938 163 000“ се заменя с
„940 043 000“.
§ 2. В Постановление № 37 на Минис
т ер ск и я с ъв е т о т 2 014 г. з а одо бря ва не
на допълнителни разходи за изпълнение
на дейности, свързани с инициативите за
2014 г. по Плана за овладяване на кризис
ната ситуация, възникнала вследствие на
засиления миграционен натиск към тери
торията на Република България (обн., ДВ,
бр. 18 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 34 и 44 от
2014 г.) се правят следни те изменени я и
допълнения:
1. В чл. 3:

а) в ал. 1 числото „11 003 000“ се заменя
с „11 503 000“, а числото „655 000“ се заменя
със „155 000“;
б) в ал. 2 числото „10 658 000“ се заменя
с „10 003 000“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1 т. 17.2
се изменя така:
„
17.2. Изграждане на фургон
но селище за 450 човека с
прилежаща инфраструкт ура
и па латков лагер за 80 0
човека в центъра на ДАБ в
Харманли:

М ВР, о б  161 000
ластният
управител
на област
Хасково

17.2.1. Изграждане от Ми МВР
нистерството на вътрешните
работи на фургонно селище
и палатков лагер
17.2.2. Разплащане на из
вършен и ра зход и з а р е 
монт на водопроводната и
канализационната мрежа
във Временен п риемате
лен център – Харманли, от
„Водоснабдяване и канали
зация“ – ЕООД, Хасково

79 000

областният 82 000
управ ител
на област
Хасково

“
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§ 3. В Постановление № 120 на Министерския
съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни
разходи/трансфери за изпълнение на дейности,
свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за
изпълнение на допълнителни мерки за повиша
ване на готовността за реагиране при очакван
засилен миграционен натиск по границите на
Република България (ДВ, бр. 44 от 2014 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 числото „30 675 000“ се
заменя с „29 450 000“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) в т. 6.3 след думите „незаконно пребива
ващи чужденци“ се поставя запетая и се добавя
„разходи, свързани с издаване на документи
за самоличност по Закона за българските
лични документи на лица с предоставена
международна закрила“;
б) точка 11.5 се изменя така:
„11.5. Наемане на медицински персонал
в центъра в гр. Харманли, в местата за нас
таняване в гр. София – Враждебна и Военна
рампа, и в с. Ковачевци;“
в) досегашната т. 11.7 става т. 12.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
4585

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
и енергетиката за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на иконо
миката и енергетиката за 2014 г. в размер
22 000 000 лв., разпределени, както следва:
1. за осигуряване на дейностите по из
веждане от експлоатация на блокове 1 – 4
на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД – 18 000 000 лв.;
2. за осигуряване изпълнението на задъл
жението за съфинансиране на проект 5b „Съо
ръжение за третиране и кондициониране на
твърди радиоактивни отпадъци с висок коефи
циент на намаляване на обема“ – 4 000 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивото и конкурентоспособно енергийно
развитие“, бюджетна програма „Сигурност при
енергоснабдяването и при управление на РАО
и ИЕЯС“ по бюджета на Министерството на
икономиката и енергетиката за 2014 г.

ВЕСТНИК
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(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката и енер
гетиката да извърши налагащите се промени
по бюджета на Министерството на икономи
ката и енергетиката за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 19, ал. 4 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката и
енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4629

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общини за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс
фери по бюджетите на общини в размер
3 910 954 лв. за подпомагане дейността на
народните читалища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по
общини съгласно приложението.
Чл. 2. Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидени
те средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните вза
имоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЧЛ.1, АЛ.2

Художественотворческа дейност и
попълване на
библиотечния фонд

Техническо
оборудване,
библиотечен и друг
специализиран
софтуер

В т. ч. за:
Частични ремонтни
дейности по сградите
на читалищата и
вътрешен интериор
на сценичните и
библиотечни
пространства

С Т Р.

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско
Белица
Благоевград
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Разлог
Сандански
Сатовча
Симитли
Хаджидимово
Якоруда
Общо за област Благоевград

4 250
52000
1000
650
55700
6500
21500
24000
3000
21430
3000
1000
45500
239530

4 000
52000
0
0
55000
6500
8000
22000
0
11000
0
0
45500
204 000

250
0
1000
650
0
0
13500
2000
2000
10430
3000
1000
0
33 830

0
0
0
0
700
0
0
0
1000
0
0
0
0
1 700

ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос
Бургас
Камено
Малко Търново
Несебър
Поморие
Руен
Созопол
Средец
Сунгурларе
Царево
Общо за област Бургас

500
3700
3300
4500
400
22000
33500
1450
2000
26000
4000
101350

0
0
3000
0
0
20000
27500
0
2000
21000
0
73 500

0
3100
300
3500
400
2000
6000
1450
0
5000
4000
25 750

500
600
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
2 100

ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен
Белослав
Бяла
Варна
Ветрино
Вълчи дол
Девня
Долни Чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Общо за област Варна

6000
2000
2500
39000
10000
37500
134
8000
7500
3000
2000
117634

6000
0
0
35000
10000
37500
0
8000
7500
3000
2000
109 000

0
2000
2500
3000
0
0
134
0
0
0
0
7 634

0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
1 000

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново
Горна Оряховица
Елена
Златарица
Лясковец
Павликени
Полски Тръмбеш
Свищов
Стражица
Общо за област Велико Търново

28500
14000
15000
5000
1500
18000
8500
21000
20000
131500

27500
9000
15000
1000
0
15000
4000
20000
20000
111 500

1000
5000
0
3000
1500
3000
4500
0
0
18 000

0
0
0
1000
0
0
0
1000
0
2 000

ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик
Бойница

8400
1400

4400
0

4000
1400

0
0

Област/Община

обща сума за
община /
област

Страница 1
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Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Общо за област Видин

14000
58700
5000
9000
2800
14600
14000
500
1590
129990

12000
49 000
4000
4000
0
12000
12000
0
0
97 400

2000
7500
1000
5000
2800
2600
2000
500
250
29 050

0
2200
0
0
0
0
0
0
1340
3 540

ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован
Бяла Слатина
Враца
Криводол
Мездра
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Общо за област Враца

34000
28000
24000
34500
19000
8000
1000
7500
15000
171000

10000
20000
19000
30500
19000
8000
0
5000
12000
123 500

24000
8000
5000
4000
0
0
0
2500
3000
46 500

0
0
0
0
0
0
1000
0
0
1 000

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово
Дряново
Севлиево
Трявна
Общо за област Габрово

22500
8500
92800
15500
139300

9000
6000
92000
13000
120 000

12500
2500
800
2000
17 800

1000
0
0
500
1 500

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик
Генерал Тошево
Добрич-град
Добричка
Тервел
Шабла
Общо за област Добрич

42500
25000
6500
16000
23000
19000
132000

42500
25000
2000
16000
13000
18000
116 500

0
0
0
0
10000
0
10 000

0
0
4500
0
0
1000
5 500

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Кърджали
Момчилград
Черноочене
Общо за област Кърджали

14000
57000
24500
30500
32000
11000
6000
175000

14000
56000
23500
27500
31000
0
0
152 000

0
0
0
3000
0
9000
0
12 000

0
1000
1000
0
1000
2000
6000
11 000

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобов дол
Бобошево
Дупница
Кочериново
Кюстендил
Невестино
Рила
Сапарева баня
Общо за област Кюстендил

14000
11500
18500
3500
80700
9900
2000
9600
149700

9000
10000
8000
3000
65000
9000
0
1800
105 800

4000
1500
8000
500
10700
900
2000
4300
31 900

1000
0
2500
0
5000
0
0
3500
12 000

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Общо за област Ловеч

31000
11000
83200
19000
13000
24300
19800
9500
210800

26000
10000
69000
9000
9000
11200
16500
9000
159 700

3000
0
12700
10000
4000
7200
1000
0
37 900

2000
1000
1500
0
0
5900
2300
500
13 200
Страница 2
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ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Монтана
Чипровци
Якимово
Общо за област Монтана

16900
3000
7500
12000
5000
5000
5000
5000
5000
7000
6000
77400

16000
3000
7500
12000
5000
5000
0
5000
5000
7000
4000
69 500

900
0
0
0
0
0
5000
0
0
0
0
5 900

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
2 000

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак
Брацигово
Велинград
Пазарджик
Пещера
Ракитово
Септември
Общо за област Пазарджик

3000
15500
27000
8000
10000
17600
9000
90100

0
15000
25000
5000
10000
17100
7000
79 100

3000
0
2000
3000
0
0
2000
10 000

0
500
0
0
0
500
0
1 000

ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник
Земен
Перник
Радомир
Общо за област Перник

20000
2000
12000
35000
69000

0
0
11000
35000
46 000

20000
2000
0
0
22 000

0
0
1000
0
1 000

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене
Гулянци
Долни Дъбник
Долна Митрополия
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Плевен
Пордим
Червен бряг
Общо за област Плевен

24000
20000
1800
45000
3000
3500
7000
36500
12500
21000
10500
184800

24000
20000
0
40000
3000
0
7000
34500
8000
16000
6000
158 500

0
0
1000
1000
0
3500
0
0
3500
5000
3500
17 500

0
0
800
4000
0
0
0
2000
1000
0
1000
8 800

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград
Брезово
Карлово
Калояново
Лъки
Марица
Перущица
Пловдив
Първомай
Раковски
Родопи
Садово
Стамболийски
Хисаря
Общо за област Пловдив

29200
2000
35000
7000
32000
25000
4000
8000
5500
6000
2000
9500
1800
8000
175000

23000
2000
35 000
7000
30500
20000
0
7000
4000
2000
2000
9500
1800
4000
147 800

4700
0
0
0
1500
5000
4000
0
0
4000
0
0
0
4000
23 200

1500
0
0
0
0
0
0
1000
1500
0
0
0
0
0
4 000

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Разград
Самуил

34000
28000
34000
25500
57300
27100

27000
26 500
31 500
25 500
51 800
25 000

7000
1 500
2 500
0
5 500
2 100

0
0
0
0
0
0
Страница 3
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Цар Калоян

28000

25 000

3 000

0

Общо за област Разград

233900

212 300

21 600

0

ОБЛАСТ РУСЕ
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Иваново
Русе
Сливо поле
Ценово
Общо за област Русе

4000
3000
7000
2000
7000
19000
11000
8500
61500

4 000
3 000
7 000
0
4 000
13 000
10 000
5 000
46 000

0
0
0
2 000
2 000
2 000
1 000
2 500
9 500

0
0
0
0
1 000
4 000
0
1 000
6 000

ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар
Главиница
Дулово
Силистра
Ситово
Тутракан

20000
60500
63500
26000
59500
23900

20 000
60 500
50 000
26 000
59 500
21 500

0
0
9 200
0
0
1 400

0
0
4 300
0
0
1 000

Общо за област Силистра

253400

237 500

10 600

5 300

ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Общо за област Сливен

33500
6000
42900
5000
87400

27 500
0
38 900
3 000
69 400

6 000
6 000
4 000
2 000
18 000

0
0
0
0
0

ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Смолян
Чепеларе
Общо за област Смолян

9000
14000
5000
8000
42500
8000
38500
55500
6000
186500

9 000
14 000
4 000
8 000
41 500
8 000
27 500
53 500
6 000
171 500

0
0
0
0
0
0
11 000
0
0
11 000

0
0
1 000
0
1 000
0
0
2 000
0
4 000

ОБЛАСТ СТОЛИЧНА
Общо за област Столична

124900

82 300

42 000

600

ОБЛАСТ СОФИЯ
Антон
Божурище
Ботевград
Горна Малина
Долна баня
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Костинброд
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч
Общо за област Софийска

4000
10000
12000
5000
3000
3000
2000
3000
3500
1950
11500
2000
1400
2000
4000
10000
3900
3000
1000
3000
89250

3 000
5 000
12 000
5 000
3 000
3 000
0
0
0
0
8 000
2 000
0
0
0
10 000
0
0
0
0
51 000

1 000
5 000
0
0
0
0
2 000
3 000
3 500
1 950
3 500
0
0
2 000
4 000
0
3 900
3 000
1 000
3 000
36 850

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 400
0
0
0
0
0
0
0
1 400
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ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Гълъбово
Казанлък
Мъглиж
Николаево
Опан
Павел баня
Раднево
Стара Загора
Чирпан
Общо за област Стара Загора

1000
26500
2000
900
200
11000
15000
5000
10000
71600

0
25 000
0
0
0
11 000
15 000
3 000
10 000
64 000

0
1 500
2 000
900
200
0
0
2 000
0
6 600

1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Търговище
Общо за област Търговище

38500
30500
27000
13500
51500
161000

27 500
27 500
27 000
10 500
51 500
144 000

11 000
3 000
0
3 000
0
17 000

0
0
0
0
0
0

ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Свиленград
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково
Общо за област Хасково

23000
4000
8000
5500
26000
8000
1000
27000
3000
2500
5700
113700

23 000
0
8 000
4 000
25 000
3 000
0
27 000
0
0
4 500
94 500

0
4 000
0
0
0
5 000
1 000
0
3 000
2 500
1 200
16 700

0
0
0
1 500
1 000
0
0
0
0
0
0
2 500

ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови Пазар
Хитрино
Шумен
Общо за област Шумен

4300
11100
43500
8400
5800
38000
8000
28100
25500
172700

4 000
10 000
37 000
6 000
5 000
33 000
4 000
27 000
21 000
147 000

300
1 100
6 500
2 400
800
5 000
4 000
1 100
4 500
25 700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол
Общо за област Ямбол

7 000
6 000
25 000
21000
2000
61000

4 000
6 000
25 000
19 000
2 000
56 000

3 000
0
0
0
0
3 000

0
0
0
2 000
0
2 000

ОБЩО ЗА СТРАНАТА:

3910954

3 249 300

567 514

94 140

обща сума

3 910 954

4630

Страница 5

БРОЙ 57

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г.

Раздел II
Цени, които се заплащат на ветеринарните
лекари, сключили договор за изпълнението
на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и
ликвидиране на болестите по животните за
2014 г., на терена

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

Чл. 5. За извършване на ваксинация и за
въвеждане в Интегрираната информационна
система (ВетИС) на БАБХ на извършеното
мероприятие се заплаща:
1. за ваксинация на едро преживно животно
(ЕПЖ) – за едно животно по 0,50 лв.;
2. за ваксинация на еднокопитно животно
(ЕКЖ) – за едно животно по 0,50 лв.;
3. за ваксинация на дребно преживно жи
вотно (ДПЖ), свине (СВ) и кучета (КЧ) – за
едно животно по 0,30 лв.;
4. за ваксинация на птици (очно-назално)
се заплаща по 0,10 лв.
Чл. 6. За извършване на алергично изслед
ване за туберкулоза и въвеждане на резулта
тите във ВетИС от извършеното мероприятие
се заплаща:
1. за алергично изследване за туберкулоза
на едри преживни животни (ЕПЖ) – за едно
животно по 5,00 лв.;
2. за алергично изследване за туберкулоза
на свине (СВ) – за едно животно по 5,00 лв.;
3. за алергично изследване за туберкулоза
на птица – за една птица по 2,00 лв.
Чл. 7. За вземане и изпращане на проба за
бактериологично и вирусологично изследване
от ЕПЖ, ДПЖ, СВ, ЕКЖ и на пчелни семей
ства и въвеждане на данните във ВетИС – за
едно животно (или пчелно семейство), се
заплаща:
1. за проба за бактериологично и вирусоло
гично изследване от ЕПЖ – за едно животно
по 1,00 лв.;
2. за проба за бактериологично и вирусоло
гично изследване от ДПЖ – за едно животно
по 1,00 лв.;
3. за проба за бактериологично и вирусо
логично изследване от СВ – за едно животно
по 1,00 лв.;
4. за проба за бактериологично и вирусо
логично изследване от птици – за една птица
по 0,50 лв.;
5. за проба за бактериологично и вирусоло
гично изследване от ЕКЖ – за едно животно
по 1,00 лв.;
6. за проба за бактериологично и виру
сологично изследване от диви животни и
птици – за едно животно по 0,50 лв.;
7. за проба от пчелни семейства за гнилцо
ви заболявания и за болестта нозематоза – за
една проба по 1,00 лв.

за приемане на Тарифа за определяне на
цените, които се заплащат за изпълнението
на мерките по държавната профилактична
програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.

Член единствен. Приема Тарифа за оп
ределяне на цените, които се заплащат за
изпълнението на мерките по държавната
профилактична програма и по програмите
за надзор и ликвидиране на болести по жи
вотните за 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ТАРИФА

за определяне на цените, които се заплащат
за изпълнението на мерките по държавната
профилактична програма и по програмите
за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тарифата се определят цените,
които се заплащат на ветеринарните лекари
и на диагностичните лаборатории за извър
шените от тях мероприятия съгласно дър
жавната профилактична програма (ДПП) и
по програмите за надзор и ликвидиране на
болестите по животните за 2014 г.
Чл. 2. Заплащането по чл. 1 се извършва
от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) до раз
мера на утвърдения от Управителния съвет
(УС) на ДФЗ бюджет по схемата за 2014 г.
след представяне на отчетни документи за
проведените мероприятия, заверени от съот
ветната областна дирекция по безопасност на
храните (ОДБХ).
Чл. 3. Обемът на мерките по ДПП и по
програмите за надзор и ликвидиране на бо
лестите по животните и срокът за изпълнени
ето им се определят с Национален годишен
профилактичен план, утвърден от изпълни
телния директор на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ).
Чл. 4. Цените за мероприятията, прове
дени по ДПП и по програмите за надзор и
ликвидиране на болестите по животните, се
заплащат по банков път от ДФЗ до размера
на утвърдения от УС на ДФЗ бюджет по схе
мата за 2014 г.
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Чл. 8. За вземане и изпращане на кръвна
проба за серологично или вирусологично из
следване и въвеждане на данните във ВетИС
се заплаща:
1. за проба от едно животно – по 1,00 лв.;
2. за проба, взета от една птица – по 0,50 лв.
Чл. 9. За вземане, изпращане и въвеждане
на данните във ВетИС на проба от мозъчен
ствол за ТСЕ от видовете и категориите жи
вотни се заплаща по 10,00 лв. за една проба,
взета от ЕПЖ или от ДПЖ.
Чл. 10. За вземане и изпращане на кло
акална и/или трахеална тампон-проба или
на фекална проба от птица се заплаща по
0,50 лв. за една проба.
Чл. 11. За извършване на клиничен преглед
на пчелни семейства за гнилцови заболявания
се заплаща за едно пчелно семейство по 0,50 лв.
Чл. 12. За извършване на клинични обслед
вания за остри заразни заболявания, в т. ч.
класическа чума по свинете (КЧС) и шап по
чифтокопитните животни, попълване на чеклист и въвеждане във ВетИС на извършеното
мероприятие се заплаща по 2,00 лв. за един
животновъден обект.
Чл. 13. За въвеждане на данните на из
вършена идентификаци я на ж ивотните в
животновъдните обекти в законоустановените
срокове във ВетИС за ЕПЖ, ДПЖ и СВ се
заплаща по 0,80 лв. за едно животно.
Чл. 14. За извършване на идентификация
на животните в животновъдните обекти в
законоустановените срокове и за въвеждане
на данните във ВетИС за ЕКЖ се заплаща
по 8,00 лв. за едно животно.
Чл. 15. За изготвяне на заявка за подмяна
на лазерно надписани идентификационни
марки за ЕПЖ и за въвеждане на данните
във ВетИС от извършената идентификация
при подмяна на паднали идентификатори за
ДПЖ и СВ се заплаща по 0,80 лв. за едно
животно.
Чл. 16. При извършване на мероприятията
в животновъдните обекти по чл. 1, ал. 2, т. 1,
букви „а“ – „ж“ от Наредба № 44 от 2006 г.
за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти (ДВ, бр. 41 от 2006 г.)
се начисляват допълнително средства за по
криване на направените допълнителни преки
и непреки разходи, като гориво, телефонни
разговори, допълнително разходвано време и
други, за организацията и за извършването
на мероприятията, както следва:
1. за ваксинация и въвеждане във ВетИс –
0,30 лв. за едно животно;
2. за алергично изследване за туберкуло
за – 3,00 лв. за едно животно;
3. за вземане на кръвна проба за сероло
гично или вирусологично изследване – 0,50 лв.
за едно животно;
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4. за вземане на проба за ТСЕ – 6,00 лв.
за едно животно;
5. за клинично обследване с чек-лист –
1,00 лв. за един животновъден обект;
6. за идентификация на ЕКЖ – 4,00 лв. за
едно животно.
Раздел III
Цени, които се заплащат на лабораториите за извършените анализи във връзка с
изпълнението на мерките по държавната
профилактична програма и по програмите
за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.
Чл. 17. За изследване за антраксни бацили
и въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС (Реакция преципитация
(РП) – тип Асколи) чрез топла или студена
асколи реакция за една проба се заплаща
10,00 лв.
Чл. 18. За изследване и въвеж дане на
резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС по метод класическа микробиоло
гия – култивиране, изолиране и типизиране
на причинителя, за една проба се заплаща
12,00 лв.
Чл. 19. За изследване при бактериални
инфекции и въвеждане на резултатите от
лабораторните анализи във ВетИС (Реакция
за свързване на комплемента (РСК) за една
проба се заплаща 18,00 лв.
Чл. 20. За изследване по метода ELISA и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС за една проба се заплаща
12,00 лв.
Чл. 21. За изследване по метода Бърза аг
лутинация (Розбенгал тест (РА) и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС за една проба се заплаща 6,50 лв.
Чл. 22. За изготвяне на имунодифузионен
тест при бактериални и вирусни заболявания
(Имунодифузионен тест (АГИД) и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС за една проба се заплаща 18,00 лв.
Чл. 23. За изследване по метода Микро
аглутинация (Реакция микроаглутинация) и
въвеждане на резултатите от лабораторните
анализи във ВетИС за една проба се заплаща
6,00 лв.
Чл. 24. За серологични и вирусологични
изследвания по метода Полимеразно верижна
реакция (PCR) и за въвеждане на резултатите
от лабораторните анализи във ВетИС за една
проба се заплаща 23,00 лв.
Чл. 25. За изследване по метода Бърза аг
лутинация (Аглутинация (РВХА) и въвеждане
на резултатите от лабораторните анализи във
ВетИС за една проба се заплаща 10,00 лв.
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Чл. 26. За изследване по метода Пряка
имунофлуоресценция на хистосрезове и ламели
с клетъчни култури (Пряка имунофлуорес
ценция (ДИФ) и въвеждане на резултатите
от лабораторните анализи във ВетИС за една
проба се заплаща 20,00 лв.
Чл. 27. За изследване по метода Вирусн е
утрализация (ВН) и въвеждане на резултатите
от лабораторните анализи във ВетИС за една
проба се заплаща 20,00 лв.
Чл. 28. Цените за лабораторните изследва
ния се заплащат след въвеждане на резултати
те от лабораторните анализи от съответната
лаборатория във ВетИС.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. „Дребни преживни животни“ са овце,
кочове, кози майки, пръчове и приплодите им.
2. „Еднокопитни животни“ са коне, мага
рета, мулета, катъри и приплодите им.
3. „Едри преживни животни“ са говеда,
биволи и приплодите им.
4. „Свине“ са всички животни от вида „Suis“.
5. „Птици“ са птици от вида кокошки, пуй
ки и водоплаващи, отглеждани със стопанска
цел, както и дивите птици.
6. „ТСЕ“ са трансмисивни спонгиформни
енцефалопатии.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се приема на основание
чл. 46в от Закона за ветеринарномедицин
ската дейност.
4631

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г. в размер 61 000 лв. за реали
зиране на проект за обучение „Повишаване
на административния капацитет в Ислямска
република Афганистан“ на Дипломатическия
институт към Министерството на външните
работи по линия на международното сътрудни
чество за развитие, в т.ч. за персонал 9030 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централ
ния бюджет за 2014 г. за официална помощ
за развитие.
Чл. 2. (1) Организирането и координиране
то на проекта по чл. 1 се възлага на министъра
на външните работи.
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(2) Реализирането на проекта по чл. 1 се
възлага на Дипломатическия институт към
Министерството на външните работи.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на публичната дипломация“, бюджетна про
грама „Публични дейности“ по бюджета на
Министерството на външните работи.
(2) Със сумата 51 970 лв. да се увеличат
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на външните работи да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 от Пос
тановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 52 и 53 от 2014 г.) в колона 3,
пореден № 7 числото „22 899 600“ се заменя
с „22 908 630“.
§ 2. Постановлението се приема на основа
ние чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4632

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187
ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на средства от резерва по
чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 465 055 лв., разпределени,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 437 779 лв.,
разпределени по училища и по общини съг
ласно т. І от приложението;
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2. по бюджета на Министерството на обра
зованието и науката – 27 276 лв., разпределени
по училища съгласно т. ІІ от приложението.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
подобряване на материалната база и се разход
ват за изпълнение на програми, разработени
от директорите на съответните училища.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или не
отложни разходи в частта за структурни мерки
и програми за развитие на образованието по
чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бю
джет на Република България за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в об
ластта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното обра
зование. Учене през целия живот“, бюджетна
програма „Училищно образование“ по бю
джета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и на
уката да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.

ВЕСТНИК
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Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по бюджетните
взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 6. Директорите на съответните учи
лища да представят в Министерството на
образованието и науката отчет за изпълне
нието на дейностите по чл. 1, ал. 2 в срок до
31 август 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос
нование чл. 1, ал. 5, т. 2 и чл. 89, ал. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката, на кметовете на общините и на
директорите на училищата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1

І. Общински училища
№
по
ред

Област

Община

Населено
място

Училище

Стойност
(в лв.)

1.

Варна

Варна

Варна

ОУ „Христо Ботев“

100 796

2.

Варна

Варна

Варна

СОУ „Любен Каравелов“

10 639

3.

Варна

Варна

Варна

ОУ „Васил Априлов“

97 854

4.

Варна

Варна

Варна

ОУ „Св. Иван Рилски“

5.

Варна

Варна

Варна

ОУ „Стоян Михайловски“

6.

Добрич

град Добрич

Добрич

ХГ „Св. св. Кирил и Методий“

103 115
5 375
120 000

ІІ. Държавни училища
№
по
ред
1.
4633

Област
Варна

Община
Варна

Населено
място
Варна

Училище

Стойност
(в лв.)

ВМГ „Св. Николай Чудотворец“

27 276
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
ОТ 4 ЮЛИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо
ди по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2014 г. в размер
4 000 000 лв., от които:
1. 3 000 000 лв. за субсидирана заетост по
Национална програма „Асистенти на хора
с увреждания“ към Националния план за
действие по заетостта през 2014 г.;
2. 1 000 000 лв. за ведомствена издръжка.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 3 300 000 лв. да се
увеличат разходите по Политика в областта на
заетостта, по бюджетна програма „Осигурява
не на заетост и повишаване на качеството на
работната сила на безработните и заети лица“.
(2) Със сумата 150 000 лв. да се увеличат
разходите по Политика в областта на тру
довите отношения, по бюджетна програма
„Осигуряване на подходящи условия на труд“.
(3) Със сумата 140 000 лв. да се увеличат
разходите по Политика в областта на со
циалната закрила и равните възможности,
разпределени, както следва: 80 000 лв. по
бюджетна програма „Предоставяне на соци
ални помощи при прилагане на диференциран
подход“ и 60 000 лв. по бюджетна програма
„Осигуряване на целева защита за отопление
на населението с ниски доходи“.
(4) Със сумата 110 000 лв. да се увеличат
разходите по Политика в областта на хората
с увреждания, по бюджетна програма „Ин
теграция на хората с увреждания“.
(5) Със сумата 200 000 лв. да се увеличат
разходите по Политика в областта на социал
ното включване, разпределени, както следва:
70 000 лв. по бюджетна програма „Закрила
на децата чрез преход от институционални
грижи към алтернативни грижи в семейна
среда“ и 130 000 лв. по бюджетна програма
„Подпомагане на семейства с деца“.
(6) Със сумата 100 000 лв. да се увеличат
разходите по бюджетна програма „Админи
страция“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4634

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни
институти (обн., ДВ, бр. 50 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 8 ал. 3 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Стоянович
4704

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 624-НС
от 8 юли 2014 г.
На 2 юли 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълно
мощията на народния представител Красимир
Неделчев Стефанов, избран от 29. многоман
датен изборен район – Хасковски, издигнат
от партия „ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
На основание чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в
29. многомандатен изборен район – Хасковски,
Георги Добрев Еленков от листата на партия
„ГЕРБ“ в 42-то Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
4703
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-52
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 1 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на
финансиращия орган, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Варна, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена
със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката,
поради оптимизиране на мрежата от държавни
професионални училища във връзка с намаляване
броя на учениците и осигуряване на качествен
образователно-възпитателен процес считано от
1.08.2014 г. закривам Професионална гимназия по
машиностроене и транспорт – гр. Варна, община
Варна, област Варна.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Професионална гимназия
по машиностроене и транспорт – гр. Варна, община Варна, област Варна, е държавна собственост
и се предоставя за ползване от Професионална
техническа гимназия – гр. Варна, община Варна,
област Варна.
3. Учениците от Професионална гимназия по
машиностроене и транспорт – гр. Варна, община
Варна, област Варна, да се пренасочат към Професионална техническа гимназия – гр. Варна, община
Варна, област Варна, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на Професионална гимназия по машиностроене и транспорт – гр. Варна, община Варна, област Варна, да
се съхранява в Професионална техническа гимназия – гр. Варна, община Варна, област Варна.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
4577

ЗАПОВЕД № РД-14-53
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 1 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Хасково, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради оптимизиране на
мрежата от държавни професионални училища
на територията на Димитровград считано от
1.08.2014 г. преобразувам Професионална гимназия „Капитан Петко Войвода“ – Димитровград, и
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – Димитровград, в Професионална гимназия „Проф.
д-р Асен Златаров“ – Димитровград, с адрес: бул.
Димитър Благоев 84.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на училищата ще продължи
да се ползва от преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на Професионална гимназия „Капитан Петко Войвода“ – Димитровград, и Професионална гимназия
по химични и хранителни технологии „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Димитровград, да се съхранява в
преобразуваната Професионална гимназия „Проф.
д-р Асен Златаров“ – Димитровград.
4. Учениците от Професионална гимназия
„Капитан Петко Войвода“ – Димитровград, и Професионална гимназия по химични и хранителни
технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – Димит
ровград, ще продължат да се обучават в пре
образуваната Професионална гимназия „Проф.
д-р Асен Златаров“ – Димитровград.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4578

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-54
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 1 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение от
министъра на земеделието и храните, становище от
Регионалния инспекторат по образованието – Хас
ково, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради оптимизиране на
мрежата от държавни професионални училища
на територията на Хасково считано от 1.08.2014 г.
преобразувам Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Хасково (финансирана от
бюджета на МЗХ), и Професионална гимназия
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по транспорт „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Хасково
(финансирана от бюджета на МОН), в Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Хасково, с адрес:
ул. Република 1, финансирана от бюджета на
Министерството на земеделието и храните.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на училищата ще продължи
да се ползва от преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на ПГ по селско стопанство – гр. Хасково, и ПГ по транспорт
„Н. Й. Вапцаров“ – гр. Хасково, да се съхранява
в преобразуваната ПГ по селско стопанство и
транспорт „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Хасково.
4. Учен и ц и т е о т П Г по с е лско с т опа нство – гр. Хасково, и ПГ по транспорт „Н. Й.
Вапцаров“ – гр. Хасково, да продължат да се
обучават в преобразуваната ПГ по селско стопанство и транспорт „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Хасково.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4579

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-55
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Ветово, Решение № 463 по
протокол № 36 от 28.03.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Ветово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Русе, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради необходимостта от
ангажиране на свободното време на учениците
в областта на изкуството, науката, техниката,
спорта и туризма откривам Общински детски
комплекс – гр. Ветово, община Ветово, област
Русе, като общинско обслужващо звено – извън
училищно педагогическо учреждение по смисъла
на чл. 33а, ал. 1, т. 2 ЗНП с адрес: гр. Ветово,
ул. Трети март 6.
Финансирането се осъществява чрез бюджета
на Община Ветово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-56
от 27 юни 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 и 9 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Ардино, Решение № 363
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от 29.05.2014 г. на Общинския съвет – гр. Ардино, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Кърджали, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради намаляване броя на учениците
и оптимизиране на училищната мрежа считано
от 1.09.2014 г. преобразувам Професионална
гимназия „Христо Смирненски“ – гр. Ардино, и
СОУ „Васил Левски“ – гр. Ардино, в СОУ „Васил
Левски“ – гр. Ардино, с адрес: ул. Първи май 7,
община Ардино, област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Професионална гимназия
„Христо Смирненски“ – гр. Ардино, и СОУ „Васил
Левски“ – гр. Ардино, да се пренасочат към преобразуваното СОУ „Васил Левски“ – гр. Ардино,
община Ардино, област Кърджали, при условията
на чл. 9 ЗНП.
3. Задължителната документация на Професионална гимназия „Христо Смирненски“ – гр. Ардино, и СОУ „Васил Левски“ – гр. Ардино, да
се съхранява в преобразуваното СОУ „Васил
Левски“ – гр. Ардино, община Ардино, област
Кърджали.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. Клисарова
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02–15-89
от 18 юни 2014 г.
На основание § 52, ал. 5 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПРЗЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.),
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3, чл. 129, ал. 3,
т. 2, буква „б“, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал. 1,
чл. 75, ал. 1 (в редакцията преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) предвид
обстоятелството, че железопътната отсечка от км
254+489 до км 256+071 в участъка от км 253+650
до км 259+257 е част от обект: „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Димит
ровград – Свиленград“. Фаза 4.1: Реконструкция
и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+560 в
междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между
тях с приблизителна дължина на железния път
36 км, в границите на територията на Симеоновград, представляващ обособена част от обект

С Т Р.
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„Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска
граница/гръцка граница и оптимизиране на
трасето за скорост 160 км/ч“, обявен за обект с
национално значение съгласно Решение № 687
от 25.08.2004 г. на Министерския съвет, писмо на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-4
от 27.01.2014 г., допълнено с вх. № АУ14-4(11) от
7.05.2014 г.; Заповед № РД-02-14-836 от 3.09.2013 г.
на министъра на регионалното развитие за изработването на проект за изменение на действащия
ПУП – ПРЗ на гр. Симеоновград, одобрен с Решение на Общинския съвет – Симеоновград, № 441
от 10.10.2006 г.; протокол № 19 от 4.10.2013 г. на
ОбЕСУТ – Симеоновград, съгласувана графична
част от Община Симеоновград и становище на
главния архитект на Община Симеоновград,
извършено съобщаване на изработения проект
със съобщения в „Държавен вестник“, бр. 91
от 18.10.2013 г., местната преса и съобщение на
Община Симеоновград, удостоверено с протокол
от 10.10.2013 г. на комисия при Община Симеоновград, протокол от 21.12.2013 г. на комисия
при Община Симеоновград с констатация, че
не са постъпили възражения, Решение № 239
от 27.11.2013 г. от протокол № 26 от 27.11.2013 г.
на Общинския съвет – Симеоновград; писмо
№ ЕО-59 от 7.11.2013 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) с преценка,
че не се изисква самостоятелна процедура по
екологична оценка и оценка за съвместимост по
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
и потвърждаващо приключила процедура по
реда на глава шеста от ЗООС, с която е проведена и процедура по оценка за съвместимост с
предмета и целите на опазване на защитените
зони от екологичнатата мрежа „Натура 2000“ и
тя е приключила с Решение № 7-ПР от 2013 на
МОСВ; съгласия, изразени със: писмо № КД06-99 от 29.05.2014 г. на Басейнова дирекция
за управление на водите Източнобеломорски
район с център Пловдив, писмо № 04-08-236 от
26.05.2014 г. на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
писмо № 33-НН-347 от 18.11.2013 г. на Министерството на културата, Здравно заключение № 96
от 4.01.2013 г. на Регионална здравна инспекция
Хасково при Министерството на здравеопазването, становище рег. № 212-00-52 от 17.04.2014 г.
на Областно управление „Пожарна безопасност
и защита на населението“ – Хасково, и писма:
№ 24-00-2290 от 21.11.2013 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“, № 26-299-7 от 20.11.2013 г. на
„НЕК“ – АД, № ЦУ-ПМО-1376 от 11.03.2014 г. на
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД,
№ 1550-1 от 24.02.2014 г. на „ЕВН Електрораз
п ределен ие Бъ л гари я“, № БТ Г-2 4 - 0 0 -805 о т
14.03.2012 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, писмо
№ СП-241 от 28.10.2013 г. на „Ситигаз България“ – ЕАД, писмо № 95-Т-264 от 26.11.2013 г.
на „Виваком“ – „БТК“ – АД, и решение от протокол на НЕСУТРП № УПНЕИПГ-01-02-14 от
30.05.2014 г. одобрявам проекта за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ИПУП – ПРЗ) на гр. Симеоновград
в обхвата на жп отсечка от км 254+489 до км
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256+071 (в жп участъка от км 253+650 до км
259+257) в частта на действащия ПУП – ПРЗ на
гр. Симеоновград, одобрен със Заповед № 368
от 5.05.1989 г. на ОНС – Симеоновград, и изменен със Заповед № 131 от 22.03.1995 г., Заповед
№ 20 от 14.02.1992 г. и Решение на ОС № 441 от
10.10.2006 г. в обхват: улично кръстовище при
о.т. 135, ул. Съединение от о.т. 135 до о.т. 940, задънена улица от о.т. 135 до о.т. 139, ул. Съединение
от о.т. 228 до о.т. 229а, ул. Сан Стефано от о.т. 217
до пресичането є с ул. Баба Парашкева, улично
кръстовище при осови точки 249 и 249а, улични
отсечки между квартали 106 и 99, частта от ул.
Баба Парашкева южно от кв. 99 и от о.т. 253а до
о.т. 252, ул. Босилек от о.т. 261 до пресичането
є с ул. Георги Икономов, ул. Георги Икономов
от о.т. 255 до пресичането є с ул. Босилек и от
о.т. 295 до о.т. 368, УПИ XXIV от кв. 83, УПИ I
є II от кв. 153, УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ
XI, УПИ XVII-1653, УПИ XVIII-1653, УПИ XIX1653, УПИ XXII-2380 и УПИ XXIII-2388 от кв.
106, УПИ I-1800 и XX-1800 от кв. 105 и УПИ I,
УПИ IV-1718, УПИ V-1724, УПИ VI-1725, УПИ
VІІ-1726, УПИ ІХ-1742, УПИ Х-1735, УПИ ХI-1735,
УПИ ХII-1739, УПИ XIII-1740, УПИ XIV-1741,
УПИ XV-1719, УПИ XVII-1740, УПИ XVIII-1739,
УПИ XIX-1735, УПИ XX-1734, УПИ XXI-1734,
УПИ XXII-2434, УПИ XXIII-1723, УПИ XXIV1723, УПИ XXV-1722 и УПИ XXVI-1721 от кв. 99,
транспортно-комуниционен план и план – схема
на техническата инфраструктура за жп отсечка
от км 254+489 до км 256+071, като част от обект:
„Реконструкция и електрификация на жп линията
Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.1: Реконструкция и електрификация на железопътната
отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560
в междугарието Ябълково – Димитровград до км
266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и
Симеоновград и всички гари и спирки между
тях с приблизителна дължина на железния път
36 км, в границите на територията на гр. Симеоновград съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є чрез МРР.
За министър:
М. Мазнев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-660
от 1 юли 2014 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам
списък на общини с безработица със или над
25 на сто по-висока от средната за страната за
2013 г. съгласно приложението.
Министър:
П. Чобанов
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Приложение
Списък на общините с равнище на безработица
със или над 25 на сто по-високо от средното за
страната за 2013 г.
№ по
ред

Област/
община

№ по
ред

Област/
община

І.

Благоевград

1.

Белица

1.

Борован

2.

Гърмен

2.

Бяла Слатина

3.

Кресна

3.

Козлодуй

4.

Разлог

4.

Криводол

5.

Симитли

5.

Мездра

6.

Струмяни

6.

Мизия

7.

Хаджидимово

7.

Оряхово

8.

Якоруда

8.

Роман

ІІ.

Бургас

9.

Хайредин

1.

Руен

2.

Средец

1.

Генерал Тошево

3.

Сунгурларе

2.

Добрич-селска

ІІІ.

Варна

3.

Крушари

1.

Аврен

4.

2.

Бяла

5.

3.

Ветрино

4.

Вълчи дол

5.

Долни Чифлик

6.

Дългопол

7.

Провадия

8.

Суворово

ІV.

Велико Търново

1.

Елена

2.

Златарица

3.

Полски
Тръмбеш

4.

VІ.

Враца

VІІ. Добрич
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Област/
община

7.

Лом

8.

Медковец

1.

Борово

9.

Чипровци

2.

Бяла

10.

Якимово

3.

Ветово

ХIІ. Пазарджик

ХVІІ. Русе

4.

Две могили

1.

Батак

5.

Иваново

2.

Белово

6.

Сливо поле

3.

Брацигово

7.

Ценово

4.

Велинград

5.

Лесичово

1.

Алфатар

6.

Ракитово

2.

Главиница

7.

Септември

3.

Дулово

4.

Кайнарджа

5.

Ситово

6.

Тутракан

ХІІI. Перник
1.

Брезник

2.

Ковачевци

3.

Трън

ХIV. Плевен

Тервел

1.

Белене

2.

Гулянци

Шабла

3.

До л н а М и т р о полия

VІІІ. Кърджали
1.

Ардино

4.

Долни Дъбник

2.

Джебел

5.

Искър

3.

Кирково

6.

Кнежа

4.

Крумовград

7

5.

Момчилград

8.

ІX.

Кюстендил

1.

ХVIII. Силистра

ХIХ. Сливен
1.

Котел

2.

Нова Загора

3.

Сливен

4.

Твърдица

ХХ. Смолян
1.

Баните

2.

Борино

Левски

3.

Девин

Никопол

4.

Доспат

9.

Пордим

5.

Златоград

Бобошево

10.

Червен бряг

6.

Мадан

2.

Кюстендил

ХV. Пловдив

7.

Неделино

3.

Невестино

8.

Рудозем

4.

Сапарева баня

9.

Чепеларе

Стражица

5.

Трекляно

5.

Сухиндол

X.

Ловеч

V.

Видин

1.

Летница

1.

Белоградчик

2.

Луковит

2.

Бойница

3.

Тетевен

3.

Брегово

4.

Видин

5.

Грамада

6.

Димово

7.

Кула

8.

Макреш

9.

Ново село

10.

Ружинци

11.

Чупрене

4.

Угърчин

5.

Ябланица

ХI.

Монтана

1.

Берковица

2.

Бойчиновци

3.

Брусарци

4.

Вълчедръм

5.

Вършец

6.

Георги
Дамяново

1.

Брезово

2.

Карлово

3.

Кричим

4.

Перущица

1.

Долна баня

ХХІ. София

5.

Първомай

2.

Ихтиман

6.

Раковски

3.

Копривщица

7.

Садово

4.

Правец

8.

Стамболийски

5.

Самоков

9.

Съединение

10.

Хисаря

XXII. Стара Загора
1.

Братя
Даскалови

2.

Гурково

ХVI. Разград
1.

Завет

2.

Исперих

3.

Мъглиж

3.

Кубрат

4.

Николаево

4.

Лозница

5.

Опан

5.

Самуил

6.

Павел баня

Цар Калоян

7.

Чирпан

6.

С Т Р.
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Област/
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XXIII. Търговище

№ по
ред

Област/
община

XXV. Шумен

1.

Антоново

1.

Велики Преслав

2.

Омуртаг

2.

Венец

3.

Опака

3.

Върбица

4.

Попово

4.

Каолиново

XXIV. Хасково

5.

Каспичан

6.

Никола Козлево

1.

Ивайловград

2.

Любимец

7.

Нови пазар

3.

Маджарово

8.

Смядово

4.

Минерални
бани

9.

Хитрино

XXVI. Ямбол

5.

Симеоновград

1.

Болярово

6.

Стамболово

2.

Елхово

7.

Тополовград

3.

Стралджа

8.

Харманли

4.

Тунджа
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 724
от 20 декември 2010 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-485 от 2009 г. от „Блууест“ – ЕАД,
с искане за одобряване на проект за подробен
устройствен план – изменение на план за улична
регулация в обхват източно от кв. 21, 30, 46, 50,
51, 54, 63 и 78, м. Княжево, район „Витоша“. Изработването на плана за изменение на плана за
регулация е допуснато със заповед № РД-09-50-1114
от 26.10.2009 г. на главния архитект на Столична
община. Проектът отговаря на предвижданията
на общия устройствен план на Столична община.
С предложения проект за изменение на плана
за улична регулация се предвижда разширяване на уличното платно на улиците, одобрени с
ПУП на м. Княжево (зап. № 2280/5.11.1968 г.), за
привеждане в съответствие с изискванията на
Наредба № 2 от 2004 г. Предложеният план за
изменение на уличната регулация представлява
мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за изменение на плана за регулация в случая на основание чл. 21, ал. 6 ЗОС е
Столичният общински съвет.
Проектът е обявен на заинтересованите лица,
като с писмо № 66-02-2568 от 10.02.2010 г. на район
„Витоша“ е удостоверено, че в законоустановения
срок няма постъпили възражения.
Представено е съгласуване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД.
Предложеният проект за изменение на плана
за улична регулация е в съответствие с изискванията на закона и е спазена процедурата по
допускане и обявяване. Проектът е разгледан
и приет от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-18 от
23.02.2010 г., т. 42.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-18 от 23.02.2010 г.,
т. 42, Столичният общински съвет реши:
Приема проект за изменение на плана за
улична регулация на улици: от о.к. 309 през о.к.
322а до о.к. 385 (кв. 63), от о.к. 385 през о.к. 335,
о.к. 335а до о.к. 387 (кв. 51), от о.к. 387 до о.к. 386
(кв. 50), от о.к. 386 до о.к. 367 (кв. 54 и 46), от
о.к. 367 през о.к. 387 до о.к. 368 (кв. 78), от о.к.
360 през о.к. 359, о.к. 13, о.к. 358 до о.к. 358а (кв.
21) и от о.к. 13 до о.к. 12 (кв. 79); изменение на
плана за регулация на УПИ IV-639 от кв. 79, м.
Княжево, по кафявите и зелените линии, цифри,
букви и текст съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
А. Иванов
4601

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 27
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно
отклонение за отвеждане на битови отпадни води
и дъждовни води, външно електрозахранване
ниско напрежение за захранване на обект: „Две
малкоетажни къщи за настаняване на туристи“,
предвиден с проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство
на територията, в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.31.63, местност Горнио герен
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.31.63 и 65365.32.314 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня съгласно графичната част на
приложения към това решение проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП), с възложител Драгомир Иванов Златков.
Председател:
П. Чучуганов
4557
РЕШЕНИЕ № 28
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
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рен план (ПП) за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейнобитови и противопожарни нужди, външно електрозахранване ниско напрежение за захранване
на обек т: „Ма лкоета ж на ж и лищна сг ра да“,
предвидена с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 от Закона за
устройство на територията, в обхват поземлен
имот с идентификатор № 028092, местност Герено, по картата на възстановената собственост в
землището на с. Овчарци, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 028092, 028031 и
028072 по картата на възстановената собственост
в землището на с. Овчарци съгласно графичната
част на приложения към това решение проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП), с възложител Стойка Йорданова
Николова.

4558

Председател:
П. Чучуганов

Председател:
П. Чучуганов

РЕШЕНИЕ № 30
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите

С Т Р. 3 1

на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно
отклонение за отвеждане на битови отпадни води
и дъждовни води, външно електрозахранване
ниско напрежение за захранване на обект: „Две
сгради за обществено обслужване с предназначение „Офисни сгради“, предвидена с проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ, в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.31.57, местност Черемидарнико,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.31.57, 65365.32.315, 65365.32.314, 65365.32.316
и 65365.32.339 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня съгласно графичната част на приложения към това решение проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
с възложители Васил Костадинов Коритаров и
Цветелина Тодорова Георгиева.

4560

РЕШЕНИЕ № 29
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно
отклонение за отвеждане на битови отпадни води
и дъждовни води, външно електрозахранване
ниско напрежение за захранване на обект: „Две
малкоетажни къщи за настаняване на туристи“,
предвидена с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ, в обхват
поземлен имот с идентификатор № 65365.31.28,
местност Горнио герен, по кадастралната карта на
гр. Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти
с идентификатори № 65365.31.28 и 65365.32.314 по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня съгласно графичната част на приложения към това
решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител
„Рила Спа Енд Клуб“ – ЕООД.

4559

ВЕСТНИК

Председател:
П. Чучуганов

РЕШЕНИЕ № 31
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно
отклонение за отвеждане на битови отпадни води и
дъждовни води, външно електрозахранване ниско
напрежение за захранване на обект: „Една сграда за обществено обслужване с предназначение
„Семеен хотел“, предвидена с проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
(ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2
от Закона за устройство на територията, в обхват
поземлен имот с идентификатор № 65365.32.221,
местност Шишкова кория, по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.221, 65365.32.312,
65365.32.309 и 65365.32.326 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня съгласно графичната част на
приложения към това решение проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП), с възложител Иво Иванов Дичев.

4561

Председател:
П. Чучуганов

РЕШЕНИЕ № 32
от 16 април 2014 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сапарева баня, одобрява проект за
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подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно
отклонение за отвеждане на битови отпадни
води и дъждовни води, външно ел. захранване
ниско напрежение за захранване на обект: Една
сграда за обществено обслужване с предназначение „Семеен хотел“ и „Една малкоетажна
ж и л и щ на сг ра да“, п ред ви дена с п ро ек т за
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 от Закона за устройство на територията, в обхват поземлен имот с идентификатор
№ 65365.32.221, местност Шишкова кория по
кадастралната карта на гр. Сапарева баня, в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.32.11, 65365.32.10, 65365.32.7, 65365.32.6,
65365.32.311, 65365.32.314, 65365.32.187 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня съгласно
графичната част на приложения към това решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП), с възложител
Кирил Олегов Петров.
Председател:
П. Чучуганов
4562

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН
РЕШЕНИЕ № 30
от 10 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Цар
Калоян, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за кабелно ел. захранване 20 kV на БКТП 20/0,4 kV в
имот № 119030 с ЕКАТТЕ 27156 в землището на
с. Езерче, община Цар Калоян.
2. Решението да бъде изпратено в седем
дневен срок от приемането му на кмета на
община Цар Калоян, на областния управител
на област Разград и на Окръжна прокуратура – Разград, за осъществяване на контрол по
законосъобразност.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен
срок след обнародването му пред Административния съд – Разград, по реда на АПК.
Председател:
Р. Ашим
4620

ВЕСТНИК
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Общинският съвет – с. Черноочене, одобрява
подробния устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасето на „Външно кабелно
зах ранване на базова станци я „K R Z0 032.A“
на „Мобилтел“ – ЕА Д, намираща се в имот
№ 11764-ДГФ по КВС на землище с. Дядовско,
община Черноочене, преминаващо 63 м през
имот № 011549 – селищна територия, 112 м през
земеделски земи – имот № 011482 – полски път
на км. Дядовско, и имот № 011484 – пасище,
мера на км. Дядовско, и 120 м през ДГФ – имот
№ 11764 по КВС на землище с. Дядовско, община
Черноочене.
Председател:
Б. Газиюмер
4650
5. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“
и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РзС-21 от
4.07.2014 г. на Община Варна за строеж „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Варна – втори
етап“. Разрешението за строеж може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез министъра на инвестиционното проектиране.
4626
10. – Министърът на инвестиционното проектиране на основание чл. 148, ал. 3, т. 3, буква „б“
и ал. 4 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РзС-20 от
4.07.2014 г. на Община Созопол за строеж: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол – I етап“, обект: „Пречиствателна станция за
отпадъчни води“. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез министъра на
инвестиционното проектиране.
4627
66. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали,
в площ „Пролазница“, разположена в землището
на с. Пролазница, община Белоградчик, област
Видин, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

№

X (m)

1.

4738854.56

8453419.07

РЕШЕНИЕ № 38
от 5 юни 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 63, ал. 2, т. 2 ЗГ
и Решение № РД-49-172 от 18.05.2013 г. на МЗХ

2.

4739355.47

8453754.30

Y (m)

3.

4738815.79

8455159.75

4.

4738253.82

8454707.55

4652
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853. – Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на основание
чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование обнародва следната информация за резултатите от
акредитационни процедури и оценяване на проекти за периода 1.05.2013 г. – 30.04.2014 г.:
Институционално акредитирани висши училища в Република България, техните основни звена и
филиали
№

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

Дата на получена акредитация, приравнена
оценка1/оценка
3

Срок на валидност
на акредитацията

1

2

1.

Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт

24.01.2013 г.
оценка 9,29

24.01.2019 г.

4

2.

Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – Пловдив
Факултет „Музикална педагогика“
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка

10.05.2013 г.
оценка 9,19

10.05.2019 г.

3.

Академия на Министерство на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на
населението“

3.10.2013 г.
оценка 9,02

3.10.2019 г.

4.

Американски университет в България – Благоевград
Академично направление „Естествени науки и
математика“
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Журналистика и масови комуникации“
Академично направление „Европеистика, история
и политика“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Изкуство, езици и
литература“
Филиал на Американския университет в България – Благоевград, със седалище в София

8.11.2012 г.
оценка 8,00

8.11.2017 г.

5.

Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика, технически и природни
науки
Център по хуманитарни науки

26.07.2012 г.
оценка 8,66

26.07.2017 г.

6.

Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“
Факултет „Международна икономика и администрация“
Юридически факултет
Архитектурен факултет
Департамент за чуждоезиково обучение
Филиал в Смолян

13.06.2013 г.
оценка 9,12

13.06.2019 г.

1
Приравнена оценка на ВУ с неизтекла институционална акредитация съгласно Правила за приравняване на оценките от четирибалната система „много добра“, „добра“, „задоволителна“ и „незадоволителна“ към оценките от десетобалната система по чл. 79, ал. 1 ЗВО, приети от Акредитационния съвет
на 29.09.2011 г. (протокол № 27).
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7.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и
Методий“
Филологически факултет
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство
Педагогически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Православен богословски факултет
Факултет „Математика и информатика“
Филиал – Враца
Педагогически колеж – Плевен

4.10.2012 г.
оценка 9,04

4.10.2018 г.

8.

Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Департамент за следдипломна квалификация

21.06.2012 г.
оценка 9,16

21.06.2018 г.

9.

Висше строително училище „Любен Каравелов“
Строителен факултет
Архитектурен факултет
Колеж по строителство

13.12.2012 г.
оценка 8,63

13.12.2017 г.

10. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Факултет „Техника и строителни технологии в
транспорта“
Факултет „Транспортен мениджмънт“
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане
в транспорта“

15.11.2012 г.
оценка 8,60

15.11.2017 г.

11. Висше училище по застраховане и финанси – София
Академична програма „Финанси, застраховане,
счетоводство“
Академична програма „Бизнес, мениджмънт и
маркетинг“

8.05.2014 г.
оценка 9,04

8.05.2020 г.

12. Висше училище по агробизнес и развитие на
регионите – Пловдив
Факултет по икономика и управление
Департамент по технологии
Филиал – Велико Търново
Филиал – Русе

18.04.2013 г.
оценка 6,45

18.04.2017 г.

13. Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Факултет „Национална сигурност и отбрана“
Факултет „Командно-щабен“
Институт за перспективни изследвания за отбраната
Департамент „Езиково обучение“
Филиал на Академията

23.02.2012 г.
oценка 8,92

23.02.2017 г.

14. Европейски колеж по икономика и управле18.09.2008 г.
18.09.2014 г.
ние – Пловдив
приравнена оценка 9,00
Катедра „Икономика“
Положително оценен
Катедра „Администрация и управление“
проект за преобраКатедра „Математика и информатика“
зуване в СпециалиКатедра „Чужди езици“
зирано частно висше
училище „Европейски колеж по икономика и управление“ – Пловдив
15. Европейски политехнически университет – Перник

10.05.2013 г.
оценка 4,01

10.05.2016 г.
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16. Икономически университет – Варна
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Информатика“
Факултет „Управление“
Колеж по туризъм
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4.10.2012 г.
оценка 8,46

4.10.2017 г.

17. Колеж по икономика и администрация – Пловдив
1.07.2010 г.
Катедра „Икономика“
приравнена оценка 7,08
Катедра „Туризъм“
Катедра „Администрация и управление“

1.07.2016 г.

18. Колеж по мен и д ж м ън т, т ърг ови я и маркетинг – София
Катедра „Икономика и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Информатика и чуждоезиково обучение“

27.09.2012 г.
оценка 5,21

27.09.2016 г.

19. Колеж по телекомуникации и пощи – София
Катедра „Телекомуникационна техника“
Катедра „Безжични комуникации и разпръскване“
Катедра „Мениджмънт в съобщенията“
Катедра „Фундаментална подготовка“

13.06.2013 г.
оценка 8,19

13.06.2018 г.

20. Колеж по туризъм – Благоевград
Катедра „Туризъм“
Катедра „Бизнес администрация“

6.12.2012 г.
оценка 4,49

6.12.2015 г.

21. Лесотехнически университет – София
Факултет „Горско стопанство“
Факултет „Горска промишленост“
Факултет по „Стопанско управление“
Агрономически факултет
Факултет по „Ветеринарна медицина“
Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“

28.03.2013 г.
оценка 8,94

28.03.2018 г.

22. Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Иванов Стоянов“ – Варна
Факултет по медицина
Факултет по дентална медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Медицински колеж – Варна
Филиал в гр. Сливен
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт

5.09.2013 г.
оценка 9,27

5.09.2019 г.

23. Медицински университет – Плевен
19.03.2009 г.
Факултет по медицина
приравнена оценка 9,00
Факултет по обществено здраве
Факултет по здравни грижи
Медицински колеж – Плевен
Департамент за езиково и специализирано обучение

19.03.2015 г.

24. Медицински университет – Пловдив
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж – Пловдив
Департамент за езиково и специализирано обучение

24.10.2019 г.

24.10.2013 г.
оценка 9,40
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25. Медицински университет – София
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Департамент по езиково обучение и студентски
спорт
Медицински колеж „Й. Филаретова“– София
Филиал – Враца

БРОЙ 57
3

4

25.07.2013 г.
оценка 9,68

25.07.2019 г.

26. Висше училище „Международен колеж Албена“
3.08.2006 г.
В ход процедура за
Катедра „Туризъм“
приравнена оценка 6,72 институционална акКатедра „Икономика и управление“
редитация положително оценен проект
за преобразуване
в специализирано
частно Висше училище по мениджмънт – Варна
27. Международно висше бизнес училище – Ботевград
Академична програма „Икономика и управление“

8.11.2012 г.
оценка 8,02

8.11.2017 г.

28. Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ – София
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Хуманитарен департамент
Филиал в гр. Кърджали

10.01.2013 г.
оценка 8,72

10.01.2018 г.

29. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
Факултет „Общовойскови“
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана
и комуникационни и информационни системи“
Факултет „Авиационен“
Департамент „Чуждоезиково обучение“

15.12.2011 г.
оценка 8,65

15.12.2016 г.

30. Национална академия за театрално и филмово
изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
Факултет „Сценични изкуства“
Факултет „Екранни изкуства“

14.09.2012 г.
оценка 9,14

14.09.2018 г.

31. Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет

5.09.2013 г.
оценка 9,23

5.09.2019 г.

32. Национална спортна академия – София
Учителски факултет
Треньорски факултет
Факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна
анимация“
Департамент за езиково обучение и информационни технологии

30.01.2014 г.
оценка 9,01

30.01.2020 г.

33. Национална художествена академия – София
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства

10.01.2013 г.
оценка 9,03

10.01.2019 г.

34. Нов български университет – София
Факултет за базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет

6.12.2012 г.
оценка 9,00

6.12.2018 г.
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35. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет „Икономически и социални науки“
Факултет „Математика и информатика“
Факултет по физика и инженерни технологии
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян
Технически колеж – Смолян

19.02.2013 г.
оценка 9,36

19.02.2019 г.

36. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Аграрно-индустриален факултет
Транспортен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Юридически факултет
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
Филиал – Силистра
Филиал – Разград

7.06.2012 г.
оценка 9,28

7.06.2018 г.

37. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Исторически факултет
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Юридически факултет
Факултет по педагогика
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Богословски факултет
Факултет по журналистика и масова комуникация
Стопански факултет
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Факултет по химия и фармация
Биологически факултет
Геолого-географски факултет
Медицински факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване
на учители

25.10.2012 г.
оценка 9,59

25.10.2018 г.

38. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Колеж по икономика и управление – Свищов

13.12.2012 г.
оценка 8,13

13.12.2017 г.

39. Театрален колеж „Любен Гройс“

7.03.2013 г.
оценка 8,09

7.03.2018 г.
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40. Технически университет – Варна
31.07.2008 г.
31.07.2014 г.
приравнена оценка 8,64 в ход процедура за
Електротехнически факултет
нова институционалКорабостроителен факултет
Машиннотехнологичен факултет
на акредитация
Факултет по електроника
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Факултет по морски науки и екология
Департамент за обучение по математика и езиково обучение
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич
41. Технически университет – Габрово
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Факултет „Стопански“
Технически колеж – Ловеч
Департамент „Езиково и специализирано обучение“

11.10.2012 г.
оценка 8,63

11.10.2017 г.

42. Технически университет – София
Факултет „Автоматика“
Електротехнически факултет
Енерго-машиностроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет „Електронна техника и технологии“
Факултет по телекомуникации
Факултет „Компютърни системи и управление“
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет по приложна математика и информатика
Функционални факултети:
Факултет за германско инженерно обучение и
промишлен мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерно обучение
Факултет „Машиностроене и уредостроене“ – филиал Пловдив
Факултет „Електроника и автоматика“ – филиал
Пловдив
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Департамент по приложна физика
Департамент по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Обединен технически колеж
Колеж – Сливен

14.06.2012 г.
оценка 9,50

14.06.2018 г.

43. Тракийски университет – Стара Загора
Аграрен факултет
Медицински факултет
Ветеринарномедицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет „Техника и технологии“
Медицински колеж – Стара Загора
Филиал в гр. Хасково
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

19.07.2012 г.
оценка 9,27

19.07.2018 г.
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44. Университет за национално и световно стопанство – София
Общоикономически факултет
Факултет „Управление и администрация“
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Приложна информатика и статистика“
Факултет „Икономика на инфраструктура“
Факултет „Международна икономика и политика“
Юридически факултет
Факултет „Отрасловоикономически“

19.07.2012 г.
оценка 9,65

19.07.2018 г.

45. Университет по архитектура, строителство и
геодезия – София
Архитектурен факултет
Строителен факултет
Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа култура

6.03.2014 г.
оценка 9,31

6.03.2020 г.

46. Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технологичен факултет
Технически факултет
Стопански факултет
Департамент по езиково обучение, физическо
възпитание и спорт

2.02.2012 г.
оценка 8,91

2.02.2017 г.

47. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Факултет по технически науки
Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки
Положително оценен проект за откриване на
Факултет по обществено здраве и здравни грижи – 4.07.2013 г.
Колеж по туризъм
Технически колеж
Медицински колеж
Департамент по езиково обучение

4.07.2013 г.
оценка 8,86

4.07.2018 г.

48. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Факултет по библиология, информационни системи и обществени комуникации
Факултет „Информационни науки“
Департамент по общообразователни дисциплини

28.11.2013 г.
оценка 9,14

28.11.2019 г.

49. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Факултет по химично и системно инженерство
Факултет по химични технологии
Факултет по металургия и материалознание
Департамент по хуманитарни науки
Департамент по химични науки
Департамент по физико-математични и технически науки

26.07.2012 г.
оценка 9,01

26.07.2018 г.

50. Шуменски университет „Епископ Константин
5.03.2009 г.
5.03.2015 г.
Преславски“
приравнена оценка 8,32 в ход процедура за
Факултет по хуманитарни науки
нова институционалФакултет по природни науки
на акредитация
Факултет по математика и информатика
Факултет по технически науки
Педагогически факултет
Колеж – Добрич
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

1

ВЕСТНИК

2

51. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Правно-исторически факултет
Природо-математически факултет
Стопански факултет
Факултет „Обществено здраве и спорт“
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет
Факултет по изкуствата
Положително оценен проект за преобразуване на Технически колеж в Технически факултет – 6.02.2014 г.
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26.07.2012 г.
оценка 9,26

26.07.2018 г.

Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии за периода 1.05.2013 г. – 30.04.2014 г.
Области на
висше образование

Професионални направления
Специалности
от регулираните професии

Висше училище

1

2

3

Оценка
от програмната
акредитация

Акредитация до:

4

5

1. Педагоги- 1.2. Педагогика Софийски университет „Св. Климент Охридски“
чески науки
Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т Р и лски“ – Благоевград

9,50

16.07.2019 г.

9,30

16.07.2019 г.

Пловдивски университет „Пaисий Хилендарски“

9,08

16.07.2019 г.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“

9,06

16.07.2019 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

9,05

16.07.2019 г.

Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“

9,02

16.07.2019 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

8,70

16.07.2018 г.

2. Хуманитар- 2.1. Филология Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ни науки
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

9,42

13.11.2019 г.

9,20

26.02.2020 г.

Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т Р и лски“ – Благоевград

9,06

23.10.2019 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

6,06

09.04.2018 г.

2.2. История и Софийски университет „Св. Климент Охридски“
археология
Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т Р и лски“ – Благоевград

9,60

5.06.2019 г.

9,16

4.09.2019 г.

9,10

10.07.2019 г.

9,73

22.05.2019 г.

9,24

4.09.2019 г.

Нов български университет
2.3. Философия Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Нов български университет
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

5,70

4.09.2017 г.

3. Социални, 3.3. Политичес Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
стопански и ки науки
за ОКС магистър
правни науки

8,73

17.07.2018 г.

3.4. Социални Софийски университет „Св. Климент Охридски“
дейности
Тракийски университет – Стара Загора

9,32

12.02.2020 г.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“

9,28

18.12.2019 г.

9,14

12.02.2020 г.
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Бургаски свободен университет

9,04

18.12.2019 г.

Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т Р и лски“ – Благоевград

8,96

6.03.2018 г.

Технически университет – Габрово

8,82

18.12.2018 г.

9,10

26.06.2019 г.

9,02

26.06.2019 г.

8,77

26.06.2018 г.

Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т Р и лски“ – Благоевград

8,66

26.06.2018 г.

Нов български университет – София

8,48

26.06.2018 г.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

8,37

26.06.2018 г.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“

4,88

26.06.2016 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

9,24

16.01.2020 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

8,99

4.07.2018 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

8,57

24.10.2018 г.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“

8,51

17.10.2018 г.

3.5. Обществе- Софийски университет „Св. Климент Охридски“
н и ком у н и к а- Шуменски университет „Епископ Константин
ции и информа- Преславски“
ционни науки
Американски университет – Благоевград

3.6. Право
специалност от
рег улираните
професии
„Право“

С Т Р. 4 1

Бургаски свободен университет

8,50

12.09.2018 г.

3.8. Икономика Университет за национално и световно стопанство – София

9,88

15.07.2019 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

9,26

14.01.2020 г.

3.9. Туризъм

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

9,14

15.10.2019 г.

Американски университет – Благоевград

9,12

09.09.2019 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

9,12

3.12.2019 г.

Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“

9,01

28.05.2020 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

8,80

17.09.2018 г.

Нов български университет – София

8,52

9.09.2018 г.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“

8,50

8.10.2018 г.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

8,50

29.10.2018 г.

Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т Р и лски“ – Благоевград

8,40

8.10.2018 г.

Международно висше бизнес училище – Ботевград

8,35

18.06.2018 г.

Бургаски свободен университет

8,30

9.09.2018 г.

Аграрен университет – Пловдив

8,13

1.04.2019 г.

Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“

7,48

8.10.2018 г.

Икономически университет – Варна

9,70

17.09.2019 г.

Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т Р и лски“ – Благоевград

9,25

17.09.2019 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

9,18

21.01.2020 г.

Международно висше бизнес училище – Ботевград

9,13

15.07.2019 г.

С Т Р.
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Университет по хранителни технологии –
Пловдив

9,10

3.12.2019 г.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“

7,82

8.10.2018 г.

Аграрен университет – Пловдив

7,65

24.09.2018 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

7,02

29.10.2018 г.

Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“

4,87

15.10.2016 г.

Колеж по туризъм – Благоевград

4,39

20.05.2017 г.

4. Природни 4.1. Физически Софийски университет „Св. Климент Охридски“
науки, мате- науки
матика и ин4.2. Химически Софийски университет „Св. Климент Охридски“
форматика
науки
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

9,80

27.05.2019 г.

9,81

15.07.2019 г.

9,42

27.05.2019 г.

Юг оза па ден у н и верси т е т „Неофи т Р и лски“ – Благоевград

9,22

15.07.2019 г.

Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“

9,08

10.06.2019 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

9,02

24.06.2019 г.

4.3. Биологиче- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
ски науки
Шуменски университет „Епископ Константин
Преславски“

9,41

14.04.2020 г.

9,15

7.04.2020 г.

9,05

1.07.2019 г.

5,03

9.09.2017 г.

9,22

23.05.2019 г.

9,27

18.07.2019 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

9,25

12.09.2019 г.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

9,19

21.11.2019 г.

Технически университет – Варна

9,02

25.04.2019 г.

Национален военен университет „Васил Левски“

8,60

27.06.2018 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

7,72

17.10.2018 г.

5.6. Мат ериа- Технически университет – Габрово
ли и материаРусенски университет „Ангел Кънчев“
лознание
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

8,82

23.01.2019 г.

8,72

30.01.2019 г.

7,52

13.09.2018 г.

5.10. Химични Русенски университет „Ангел Кънчев“ – филиал
технологии
Разград

8,93

16.05.2018 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

8,36

30.05.2018 г.

5.11. Биотехно- Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
логии
Химикотехнологичен и металургичен университет

8,64

9.01.2019 г.

9,28

27.03.2020 г.

5.12.Хранител- Технически университет – София
ни технологии Колеж – Сливен

8,17

31.10.2018 г.

7,21

18.07.2018 г.

9,61

16.05.2019 г.

8,42

31.10.2018 г.

4.4. Нау к и за Аграрен университет – Пловдив
земята
Нов български университет – София
5. Технически 5.5. Транспорт, Висше военноморско училище „Никола Й. Вап
науки
корабоплаване царов“ – Варна
и авиация
Технически университет – София

6 . A г р а р н и 6.1. Растение- Техническия университет – Варна
нау к и и ве- въдство
теринарна
6.2. Растителна Аграрен университет – Пловдив
медицина
защита
Лесотехнически университет – София
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6.4. Ветеринар- Тракийски университет – Стара Загора
на медицина
специалност от
рег улираните
професии „Ветеринарна медицина“

9,68

6.02.2020 г.

6.5. Горско сто- Лесотехнически университет – София
панство

9,66

27.06.2019 г.

9,28

6.03.2020 г.

9,16

27.03.2020 г.

7 . З д р а в е - 7.1. „Медицина“ Медицински университет „Проф. д-р Параскев
о п а з в а н е и специалност от Стоянов“ – Варна
спорт
рег улираните
професии „Me- Медицински университет – Плевен
дицина“

8. Изкуства

С Т Р. 4 3

7. 5 . З д р а в н и
грижи – специалност от
рег улираните
професии „Meдицинска сестра“

Медицински университет – Плевен

9,19

13.06.2019 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

8.27

13.02.2019 г.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

4,83

13.03.2017 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

7,38

6.03.2019 г.

Тракийски университет – Стара Загора

8,13

3.10.2018 г.

Тракийски университет – Стара Загора – филиал Хасково

9,06

3.10.2019 г.

7. 5 . З д р а в н и
грижи – специалност от
рег улираните
професии „Акушерка“

Медицински университет – Плевен

9,39

13.06.2019 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

8,30

13.02.2019 г.

Тракийски университет – Стара Загора

8,29

3.10.2018 г.

Тракийски университет – Стара Загора – филиал Хасково

9,13

3.10.2019 г.

7. 5 . З д р а в н и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
грижи – специалност от
рег улираните
професии „Пом о щ н и к- ф а р мацевт“

4,99

6.03.2017 г.

8.1. Теория на Нов български университет
изкуствата

9,10

20.11.2019 г.

9,43

20.11.2019 г.

9,23

20.11.2019 г.

8.2. Изобрази- Национална художествена академия
телно изкуство Великотърновски университет „Св. св. Кирил
и Методий“
Нов български университет

9,16

20.11.2019 г.

Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“

9,15

18.12.2019 г.

Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – Пловдив

8,38

19.02.2019 г.

Югозападен университет „Неофит Рилски“

8,08

26.02.2019 г.

9,42

26.02.2020 г.

9,25

26.03.2020 г.

8,76

12.03.2019 г.

8.3. Музикално Национална музикална академия „Проф. Панчо
и танцово изку- Владигеров“
ство
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър“

С Т Р.
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9,27

10.07.2019 г.

9,20

9.10.2019 г.

9,10

9.10.2019 г.

ТК „Любен Гройс“

7,90

12.03.2019 г.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

7,74

4.09.2018 г.

9. Сигурност 9.1. Национал- Университет по библиотекознание и информаи отбрана
на сигурност
ционни технологии – София

9,08

25.09.2019 г.

9.2. Военно дело „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ от регулираната професия „Офицер за тактическо ниво на
управление“ – Висше военноморско училище
„Никола Йонков Вапцаров“

9,41

13.06.2019 г.

„Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ от регулираната
професия „Офицер за тактическо ниво на управление“ – Национален военен университет
„Васил Левски“

9,15

25.07.2019 г.

„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от регулираната
професия „Офицер за оперативно ниво на управление“ – Военна академия „Георги Раковски“

9,16

24.10.2019 г.

„Стратегическо ръководство на отбраната и
въоръжените сили“ от регулираната професия
„Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ – Военна академия
„Георги Раковски“

9,06

24.10.2019 г.

8.4. Театрално НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
и филмово из- Нов български университет
куство
Югозападен университет „Неофит Рилски“

Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по докторски програми в
организациите по чл. 47 ЗВО за периода 1.05.2013 г. – 30.04.2014 г.
Институт
1

Докторска програма

Акредитирана до:

Професионално направление

2

3

4

Българска академия на науките
Институт по металознание,
съоръжения и технологии
с център по хидро- и аеродинамика

Защита на населението и народно - 16.05.2019 г. 5.13. Общо инженерто стопанство в критични ситуации
ство
(технологии и средства за сигурност и
защита на критична инфраструктура
при кризи) (9,31)
Материалознание и технология на ма- 26.09.2019 г. 5.6. Материали и машиностроителните материали (9,64)
териалознание
Технологиия на композитните матери- 26.09.2019 г. 5.6. Материали и маали (9,41)
териалознание
Металознание и термична обработка 26.09.2019 г. 5.6. Материали и мана металите (9,36)
териалознание
Теория на кораба (9,42)

Институт за гората

30.05.2019 г. 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Горски култури, селекция и семепро- 18.12.2018 г. 6.5. Горско стопанизводство (8,48)
ство
Лесоустройство и таксация (8,17)

18.12.2018 г. 6.5. Горско стопанство

Лесовъдство (вкл. Дендрология) (8,37) 18.12.2018 г. 6.5. Горско стопанство
Лесомелиорации, защита на горите и 18.12.2018 г. 6.5. Горско стопанспециални ползвания в горите (8,23)
ство
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Материалознание и технология на ма- 26.09.2019 г. 5.6. Материали и машиностроителните материали (9,64)
териалознание
Технология на композитните матери- 26.09.2019 г. 5.6. Материали и маали (9,41)
териалознание
Металознание и термична обработка 26.09.2019 г. 5.6. Материали и мана металите (9,36)
териалознание

Институт по космически Астрофизика и звездна астрономия (9,06) 14.04.2020 г. 4.1. Физически науки
изследвания и технологии Физика на океана, атмосферата и око- 14.04.2020 г. 4.1. Физически науки
лоземното пространство (9,36)
Динамика, балистика и управление на 16.05.2018 г. 5.5. Транспорт, кораполета на летателните апарати (8,92)
боплаване и авиация
Институт за държавата и Наказателен процес (9,39)
правото

13.03.2020 г. 3.6. Право

Институт по обща и неор- Теоретична химия (9,62)
ганична химия
Неорганична химия (9,74)

7.04.2020 г.

Институт по катализ
Институт по полимери

4.2. Химически науки

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Аналитична химия (9,23)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Химична кинетика и катализ (9,56)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Химия на твърдото тяло (9,57)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Химична кинетика и катализ (9,63)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Химия на твърдото тяло (9,54)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Полимери и полимерни материали (9,68) 28.04.2020 г. 4.2. Химически науки

Институт по минералогия Минералогия и кристалография (9,79) 14.04.2020 г. 4.4. Науки за земята
и кристалография
Институт по електроника Физика на атомите и молекулите (9,65) 7.04.2020 г.

4.1. Физически науки

Математическо моделиране и приложе- 7.04.2020 г.
ние на математиката във физиката (9,53)

4.1. Физически науки

Институт по математика и Методика на обучението по матема- 18.02.2020 г. 1.3. Педа г ог и к а на
информатика
тика, информатика и информационни
обучението по...
технологии (9,12)
Институт по ядрени изслед- Теоретична и математическа физика 7.04.2020 г.
вания и ядрена енергетика (9,73)
Ядрена физика (9,35)

4.1. Физически науки

7.04.2020 г.

4.1. Физически науки

Физика на високите енергии и елемен- 7.04.2020 г.
тарните частици, физика и астрофизика
на частиците (9,18)

4.1. Физически науки

Неутронна физика и физика на ядрените 7.04.2020 г.
реактори, вкл. неутронна физика, физика
на ядрените реактори и дозиметрия,
ядренофизични методи и уреди за из
учаване на веществата (9,58)

4.1. Физически науки

Радиохимия (9,34)

28.04.2020 г. 4.2. Химически науки

Централна лаборатория по Технология на полупроводниковите ма- 28.04.2020 г. 4.2. Химически науки
слънчева енергия и нови териали и електронните елементи (9,30)
енергийни източници
Национален институт по Физика на океана, атмосферата и око- 14.04.2020 г. 4.1. Физически науки
метеорология и хидрология лоземното пространство (9,50)
Дистанционни изследвания на Земята 14.04.2020 г. 4.1. Физически науки
и планетите (9,61)
Институт по органична хи- Теоретична химия (9,68)
мия с център по фитохимия Органична химия (9,74)

7.04.2020 г.

4.2. Химически науки

7.04.2020 г.

4.2. Химически науки

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН
1

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

2

3

4

Биоорганична химия, химия на природ- 7.04.2020 г.
ните и физиологично активни вещества
(9,68)

4.2. Химически науки

Нефтохимия и нефтохимичен синтез 7.04.2020 г.
(9,62)

4.2. Химически науки

Технология на природните и синтетич- 28.04.2020 г. 4.2. Химически науки
ните горива (9,66)
Институт по молекулярна Биоорганична химия, химия на природ- 7.04.2020 г.
биология
ните и физиологично активни вещества
(9,76)

4.2. Химически науки

Геологически институт

Регионална геология (9,63)

7.04.2020 г.

4.4. Науки за земята

Геохимия (9,73)

7.04.2020 г.

4.4. Науки за земята

Петрология (9,68)

7.04.2020 г.

4.4. Науки за земята

Литология (9,58)

7.04.2020 г.

4.4. Науки за земята

Палеонтология и стратиграфия (9,90)
Геотектоника (9,61)

7.04.2020 г. 4.4. Науки за земята
14.04.2020 г. 4.4. Науки за земята

Хидрогеология (9,74)

14.04.2020 г. 4.4. Науки за земята

Инженерна геология (9,61)

14.04.2020 г. 4.4. Науки за земята
Минералогия и кристалография (9,46) 14.04.2020 г. 4.4. Науки за земята
Институт по астрономия Астрономия и небесна механика (9,79) 14.04.2020 г. 4.1. Физически науки
с национална астрономи- Астрофизика и звездна астрономия (9,70) 14.04.2020 г. 4.1. Физически науки
ческа обсерватория
Оценени проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните
професии за периода 1.05.2013 г. – 30.04.2014 г.
Области на
Професионално наВисше училище
висше образо- правление, специалност
вание
от регулираните професии
1

2

3

Оценка
(решение на АС и
ПК)1

Статут на акредитация
до

4

5

3. Ст оп а нск и , 3.2. Психология – ОКС Бу ргаск и свобо- Положителна
До 3 г одини след
с о ц и а л н и и „бакалавър“ и ОКС „ма- ден университет (ПК – 19.06.2013 г.) откриване на проправни науки гистър“
ф е сиона л но т о направление
4 . П р и р о д н и 4.5. Математика – ОКС
науки, матема- „бакалавър“ и ОКС „матика и инфор- гистър“
матика

Ю г о з а п а д е н Положителна
До 3 г одини след
у н и в е р с и т е т (ПК – 12.05.2014 г.) откриване на про„Неофи т Ри лф е сиона л но т о наск и “ – Б л а г о ев 
правление
град

5. Тех н и ческ и 5. 3. К о м у н и к а ц и о н н а Пловдивски уни- Положителна
До 2 г одини след
науки
и ком п ю т ърна т ех н и- верситет „Паисий (ПК – 12.12.2013 г.) откриване на прока – ОКС „бака лавър“ Хилендарски“
ф е сиона л но т о наи ОКС „магистър“
правление
5. 3. К о м у н и к а ц и о н н а
и ком п ю т ърна т ех н ика – ОКС „бака лавър“
и ОКС „магистър“

С о ф и й с к и у н и - Положителна
До 3 г одини след
в е р с и т е т „ С в . (ПК – 20.03.2014 г.) откриване на проКлимент Охридф е сиона л но т о наски“
правление

5.7. Архитектура, строи- Р у с е н с к и у н и - Положителна
До 3 г одини след
телство и геодезия – ОКС верситет „Ангел (ПК – 27.03.2014 г.) откриване на про„бакалавър“
Кънчев“
ф е сиона л но т о направление
6. Аграрни нау- 6.1. Растениевъдство – Р у с е н с к и у н и - Положителна
До 3 г одини след
ки и ветеринар- ОКС „бакалавър“
верситет „Ангел (ПК – 18.07.2013 г.) откриване на прона медицина
Кънчев“
ф е сиона л но т о направление
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7. Здравеопаз- 7.4. Обществено здраве – У н и в е р с и т е т Положителна
ване и спорт
ОКС „бакалавър“
„Проф. д-р Асен (ПК – 6.06.2013 г.)
Златаров“ – Бургас

5
До 2 г одини след
откриване на проф е сиона л но т о направление

7.5. Здравни грижи – ОКС Тра к и йск и у н и- Положителна
До 2 г одини след
„професионален бакала- верситет – Стара (ПК – 25.07.2013 г.) откриване на провър“
Загора
ф е сиона л но т о направление
7.5. Здравни грижи – ОКС Ф и л и а л – В р а - Положителна
До 2 г одини след
„бакалавър“
ца на Медицин- (ПК – 18.07.2013 г.) откриване на прос к и я у н и в е р с иф е сиона л но т о натет – София
правление
8. Изкуства

8.2. Изобразително изку- Пловдивски уни- Положителна
ство – ОКС „бакалавър“ верситет „Паисий (ПК –9.04.2014 г.)
и ОКС „магистър“
Хилендарски“

До 1 г од и на с лед
откриване на проф е сиона л но т о направление

9. Сигурност и 9.1. Национална сигур- Колеж по иконо- Положителна
До 3 г одини след
отбрана
ност – ОКС „професио- мика и админи- (ПК – 30.10.2013 г.) откриване на пронален бакалавър“
ст раци я – Пловф е сиона л но т о надив
правление
1

Акредитационен съвет (АС); Постоянна комисия по област на висшето образование (ПК)

Програмна акредитация на образователната и научна степен „доктор“ по докторски програми във
висшите училища за периода 1.05.2013 г. – 30.04.2014 г.
Докторска програма

Акредитирана до:

Професионално направление

1

2

3

Аграрен университет – Пловдив
Организация и управление на производството (селско 18.03.2020 г. 3.8. Икономика
стопанство и подотрасли) (9,32)
Икономика и управление (селско стопанство) (9,22) 18.03.2020 г. 3.8. Икономика
Екология и опазване на екосистемите (9,46)

29.07.2019 г. 4.4. Науки за земята

Растителна защита (9,71)

16.05.2019 г. 6.2. Растителна защита

Бургаски свободен университет
Организация и управление на социалните дейности 18.12.2019 г. 3.4. Социални дейности
(9,32)
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
Политология (9,08)

30.10.2019 г. 3.3. Политически науки

Административно право и процес (9,12)

30.01.2020 г. 3.6. Право

Наказателно право (9,28)

30.01.2020 г. 3.6. Право

Архитектура на сгради, съоръжения и детайли (8,76) 28.11.2018 г. 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия
Териториално и ландшафтно устройство и градо 28.11.2018 г. 5.7. Архитектура, строителство и
устройство (8,75)
геодезия
Хореография (8,64)

12.03.2019 г. 8.3. Музикално и танцово изкуство

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Теория на възпитанието и дидактика (9,10)

9.07.2019 г.

1.2. Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (9,10)

9.07.2019 г.

1.2. Педагогика

История на философията (8,50)

6.11.2018 г.

2.3. Философия

Логика (9,14)

6.11.2019 г.

2.3. Философия

Философия на правото и политиката (9,12)

6.11.2019 г.

2.3. Философия

Гражданско и семейно право (8,34)

17.10.2018 г. 3.6. Право
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Граждански процес (8,18)

17.10.2018 г. 3.6. Право

История на правото (8,64)

17.10.2018 г. 3.6. Право
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Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна
Военна психология (9,43)

18.12.2019 г. 3.2. Психология

Организация и управление на въоръжените сили (9,62) 18.12.2019 г. 9.2. Военно дело
Висше строително училище „Любен Каравелов“
Териториално и ландшафтно устройство и градо 25.07.2018 г. 5.7. Архитектура, строителство и
устройство (8,96)
геодезия
Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и 25.07.2018 г. 5.7. Архитектура, строителство и
детайли (8,98)
геодезия
Теория и история на архитектурата (8,97)

25.07.2018 г. 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия

Опазване, реставрация и документация на паметници 25.07.2018 г. 5.7. Архитектура, строителство и
на архитектурата (8,97)
геодезия
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Транспортни системи и транспортни технологии
(8,97)

21.11.2018 г. 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация

Управление и експлоатация на железопътния транс- 21.11.2018 г. 5.5. Транспорт, корабоплаване и
порт (8,97)
авиация
Икономика и управление в транспорта (8,32)

29.10.2018 г. 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация

Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Информатика (9,57)

27.01.2020 г. 4.6. Информатика и компютърни
науки

Икономически университет – Варна
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопан- 14.01.2020 г. 3.8. Икономика
ската дейност (9,28)
Световно стопанство и Международни икономически 14.01.2019 г. 3.8. Икономика
отношения (8,43)
Икономика и управление (туризъм) (9,62)

17.09.2019 г. 3.9. Туризъм

Аграрен бизнес (9,05)

14.01.2020 г. 3.8. Икономика

Икономика и управление (строителство и недвижима 14.01.2020 г. 3.8. Икономика
собственост) (9,53)
Икономика и управление (търговия) (9,35)

14.01.2020 г. 3.8. Икономика

Индустриален бизнес (9,33)

14.01.2020 г. 3.8. Икономика

Стокознание (9,05)

14.01.2020 г. 3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория) 14.01.2020 г. 3.8. Икономика
(9,28)
Финанси (9,38)

14.01.2020 г. 3.8. Икономика

Статистика и демография (9,00)

14.01.2020 г. 3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в иконо- 14.01.2020 г. 3.8. Икономика
миката (9,00)
Оптимално управление на икономически системи 14.01.2019 г. 3.8. Икономика
(8,00)
Маркетинг (9,15)

14.01.2020 г. 3.8. Икономика

Информатика (8,39)

15.07.2018 г. 4.6. Информатика и компютърни
науки

Лесотехнически университет – София
Машини и съоръжения за горското стопанство, 26.09.2019 г. 5.13. Общо инженерство
дърводобива, дървообработващата и мебелната промишленост (9,14)
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Технология, механизация и автоматизация на горското 26.09.2019 г. 5.13. Общо инженерство
стопанство и добива на дървесина (9,44)
Технология, механизация и автоматизация на дър- 26.09.2019 г. 5.13. Общо инженерство
вообработващата и мебелната промишленост (9,33)
Дървесинознание и дървесни материали (9,36)

26.09.2019 г. 5.13. Общо инженерство

Горски култури, селекция и семепроизводство (9,66) 31.10.2019 г. 6.5. Горско стопанство
Лесоустройство и таксация (9,50)

31.10.2019 г. 6.5. Горско стопанство

Лесовъдство (вкл. дендрология) (9,78)

31.10.2019 г. 6.5. Горско стопанство

Лесомелиорация, защита на горите и специални 31.10.2019 г. 6.5. Горско стопанство
ползвания в горите (9,60)
Озеленяване на населени места и ландшафта (9,72) 31.10.2019 г. 6.5. Горско стопанство
Ловно стопанство (9,52)

31.10.2019 г. 6.5. Горско стопанство

Растителна защита (8,48)

31.10.2018 г. 6.2. Растителна защита

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
Анестезиология и интензивно лечение (9,33)

25.07.2019 г. 7.1. Медицина

Онкология (9,33)

25.07.2019 г. 7.1. Медицина

Токсикология (8,95)

12.12.2018 г. 7.1. Медицина

Медицински университет – Плевен
Гастроентерология (9,31)

5.09.2019 г.

7.1. Медицина

Нефрология (9,11)

5.09.2019 г.

7.1. Медицина

Епидемиология (9,15)

5.09.2019 г.

7.1. Медицина

Ото-рино-ларингология (9,32)

25.07.2019 г. 7.1. Медицина

Урология (9,32)

25.07.2019 г. 7.1. Медицина

Анатомия, хистология и цитология (9,20)

20.06.2019 г. 7.1. Медицина

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. из- 20.06.2018 г. 7.1. Медицина
ползване на радиоактивни изотопи) (8,89)
Медицински университет – Пловдив
Социална медицина и организация на здравеопазва- 12.12.2019 г. 7.1. Медицина
нето и фармацията (9,38)
Хигиена (9,57)

12.12.2019 г. 7.1. Медицина

Пневмология и фтизиатрия (8,72)

12.12.2018 г. 7.1. Медицина

Съдебна медицина (9,28)

12.12.2019 г. 7.1. Медицина

Физиотерапия, курортология и рехабилитация (9,75) 12.12.2019 г. 7.1. Медицина
Технология на лекарствените форми и биофармация 23.05.2018 г. 7.3. Фармация
(8,98)
Фармацевтична химия (8,96)

23.05.2018 г. 7.3. Фармация

Фармакоикономика и фармацевтична регулация (8,98) 23.05.2018 г. 7.3. Фармация
Физикохимия (8,53)

27.01.2019 г. 4.2. Химически науки

Икономика на здравеопазването (8,30)

12.12.2018 г. 7.4. Обществено здраве

Медицински университет – София
Молекулярна генетика (9,85)

27.01.2020 г. 4.3. Биологически науки

Нефрология (9,79)

20.06.2019 г. 7.1. Медицина

Дерматология и венерология (10,00)

20.06.2019 г. 7.1. Медицина

Инфекциозни болести (9,71)

23.05.2019 г. 7.1. Медицина

Офталмология (9,17)

23.05.2019 г. 7.1. Медицина

Ортопедия и травматология (9,50)

23.05.2019 г. 7.1. Медицина

Гръдна хирургия (9,15)

23.05.2019 г. 7.1. Медицина
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Сърдечносъдова хирургия (9,33)

23.05.2019 г. 7.1. Медицина

Обща медицина (9,38)

23.05.2019 г. 7.1. Медицина

Педиатрия (9,88)

6.03.2020 г.

7.1. Медицина

Патологоанатомия и цитопатология (9,48)

6.03.2020 г.

7.1. Медицина

Ревматология (9,78)

6.03.2020 г.

7.1. Медицина

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Екология и опазване на екосистемите (9,25)

27.01.2020 г. 4.4. Науки за земята

Технология за пречистване на води (9,03)

27.01.2020 г. 4.4. Науки за земята

Технология за оползотворяване и третиране на от- 27.01.2020 г. 4.4. Науки за земята
падъци (9,20)
Системи и устройства за опазване на околната среда 27.01.2020 г. 4.4. Науки за земята
(9,10)
Национален военен университет „Васил Левски“
Проектиране и конструиране на автоматични и пи- 27.06.2019 г. 5.5. Транспорт, корабоплаване и
лотирани летателни апарати (9,09)
авиация
Технология за производство на летателни апарати 27.06.2018 г. 5.5. Транспорт, корабоплаване и
(8,98)
авиация
Динамика, балистика и управление на полета на 27.06.2019 г. 5.5. Транспорт, корабоплаване и
летателни апарати (9,09)
авиация
Национална художествена академия
Изкуствознание и изобразителни изкуства (9,52)

20.11.2019 г. 8.2. Изобразително изкуство

Нов български университет
Нова и най-нова обща история (9,20)

10.07.2019 г. 2.2. История и археология

Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения 17.04.2019 г. 5.7. Архитектура, строителство и
и детайли (8,38)
геодезия
Теория и история на архитектурата (8,43)

17.04.2019 г. 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Неорганична химия (9,28)

27.05.2019 г. 4.2. Химически науки

Органична химия (9,62)

27.05.2019 г. 4.2. Химически науки

Аналитична химия (9,44)

27.05.2019 г. 4.2. Химически науки

Електрични, магнитни и оптични свойства на кон- 27.05.2019 г. 4.1. Физически науки
дензираната материя (9,52)
Структура, механични и термични свойства на кон- 27.05.2019 г. 4.1. Физически науки
дензираната материя (9,22)
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Теория на държавата и правото. История на поли- 24.10.2018 г. 3.6. Право
тическите и правни учения (8,87)
Системи и технологии на транспорта за опазване на 12.09.2019 г. 5.5. Транспорт, корабоплаване и
околната среда (9,40)
авиация
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Методика на обучението по български език и лите- 8.05.2020 г.
ратура в началния етап на образованието (9,36)

1.3. Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по философски дисциплини 8.05.2020 г.
(9,34)

1.3. Педагогика на обучението по...

Социални дейности (9,52)

12.02.2020 г. 3.4. Социални дейности

Журналистика (9,00)

26.06.2019 г. 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки

Информационно право (9,35)

16.01.2020 г. 3.6. Право

Правна информатика (9,17)

16.01.2020 г. 3.6. Право
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Римско частно право (9,18)

16.01.2020 г. 3.6. Право

Финансово право (9,36)

16.01.2020 г. 3.6. Право

Политическа икономия (9,08)

14.01.2020 г. 3.8. Икономика

Теоретична и математична физика (9,79)

15.07.2019 г. 4.1. Физически науки

Ядрена физика (9,37)

15.07.2019 г. 4.1. Физически науки

Физика на елементарните частици и високите енер- 15.07.2019 г. 4.1. Физически науки
гии (9,38)
Физика на атомите и молекулите (9,40)

15.07.2019 г. 4.1. Физически науки

Радиофизика и физическа електроника (9,60)

24.06.2019 г. 4.1. Физически науки

Физика на плазмата и газовия разряд (9,65)

15.07.2019 г. 4.1. Физически науки

Структура, механични и термични свойства на кон- 15.07.2019 г. 4.1. Физически науки
дензираната материя (9,47)
Електрични, магнитни и оптични свойства на кон- 15.07.2019 г. 4.1. Физически науки
дензираната материя (9,55)
Астрономия и астрофизика (9,58)

3.06.2019 г.

4.1. Физически науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното 3.06.2019 г.
пространство (9,56)

4.1. Физически науки

Метеорология (9,70)

4.1. Физически науки

3.06.2019 г.

Електроника и електронна техника (Квантова и 24.06.2019 г. 4.1. Физически науки
оптоелектроника) (9,34)
Физика на въ лнови т е п роцеси (вк л. ак уст и чни 24.06.2019 г. 4.1. Физически науки
трептения и вълни; оптика; нелинейни трептения и
вълни – нелинейна оптика и квантова електроника;
оптоелектроника и лазерна техника (9,70)
Биофизика (9,30)

24.06.2019 г. 4.1. Физически науки

Неутронна физика и физика на ядрени реактори, вкл. 15.07.2019 г. 4.1. Физически науки
неутронна физика; физика на ядрените реактори и
дозиметрия; ядренофизични методи за изучаване на
веществата (9,13)
Физикохимия (9,86)

18.06.2019 г. 4.2. Химически науки

Органична химия (9,94)

18.06.2019 г. 4.2. Химически науки

Аналитична химия (9,80)

18.06.2019 г. 4.2. Химически науки

Теория на електронните вериги и електронна схе- 16.05.2018 г. 5.2. Електротехника, електроника
мотехника (8,43)
и автоматика
Кардиология (9,09)

12.09.2019 г. 7.1. Медицина

Сърдечна хирургия (9,11)

12.09.2019 г. 7.1. Медицина

Обща хирургия (9,01)

3.10.2019 г.

7.1. Медицина

Ортопедия и травматология (8,90)

3.10.2018 г.

7.1. Медицина

Анестезиология и интензивно лечение (9,13)

3.10.2019 г.

7.1. Медицина

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Книгоиздание, библиотекознание и библиография
(9,12)

26.06.2019 г. 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки

Културно-историческото наследство в съвременна 18.12.2019 г. 3.5. Обществени комуникации и
информационна среда (9,44)
информационни науки
Автоматизирани системи за обработка на информация 13.05.2019 г. 4.6. Информатика и компютърни
и управление (9,20)
науки
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Икономика и управление (аграрна икономика) (8,00) 15.10.2018 г. 3.8. Икономика
Икономика и управление (туризъм) (8,00)

15.10.2018 г. 3.8. Икономика
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Технически университет – Варна
Социална работа, психологически изследвания и 11.09.2018 г. 3.4. Социални дейности
социална политика (8,68)
Технически университет – Габрово
Машинознание и машинни елементи (9,24)

10.04.2020 г. 5.1. Машинно инженерство

Промишлена топлотехника (8,94)

10.04.2019 г. 5.4. Енергетика

Хидравлични и пневматични задвижващи системи 10.04.2019 г. 5.1. Машинно инженерство
(8,87)
Тракийски университет – Стара Загора
Инфекциозни болести (9,00)

20.06.2019 г. 7.1. Медицина

Гастроентерология (8,17)

13.06.2018 г. 7.1. Медицина

Неврохирургия (8,35)

13.06.2018 г. 7.1. Медицина

Обща медицина (8,33)

13.06.2018 г. 7.1. Медицина

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. из- 20.06.2018 г. 7.1. Медицина
ползване на радиоактивни изотопи) (8,21)
Имунопатология и алергология (9,83)

20.06.2019 г. 7.1. Медицина

Управление на здравните грижи (8,33)

20.06.2018 г. 7.1. Медицина

Физиотерапия, курортология и рехабилитация (8,04) 20.06.2018 г. 7.1. Медицина
Неонатология (9,25)

13.02.2020 г. 7.1. Медицина

Професионални заболявания (9,12)

13.02.2020 г. 7.1. Медицина

Университет за национално и световно стопанство
Теория на държавата и правото. Политически и 25.05.2018 г. 3.6. Право
правни учения (8,52)
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Елементи и устройства на автоматиката и изчисли- 11.07.2019 г. 5.3. Комуникационна и компютъртелна техника (9,02)
на техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи (8,97)

11.07.2018 г. 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Промишлена топлотехника (9,40)

3.04.2020 г.

5.4. Енергетика

Хладилни машини и апарати за охлаждане и кон- 3.04.2020 г.
дициониране (9,26)

5.4. Енергетика

Химикотехнологичен и металургичен университет
Неорганична химия (9,35)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Органична химия (9,40)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Аналитична химия (9,18)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Физикохимия (9,63)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Химия на високомолекулните съединения (9,42)

24.02.2020 г. 4.2. Химически науки

Биоорганична химия, химия на природните и физи- 24.02.2020 г. 4.2. Химически науки
ологично активните вещества (9,42)
Електротехнологии (9,04)

29.11.2019 г. 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика

Теория на автоматичното управление (9,10)

29.11.2019 г. 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика

Системи с изкуствен интелект (9,07)

29.11.2019 г. 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика

Автоматизация на инженерния труд и системи за 29.11.2019 г. 5.2. Електротехника, електроника
автоматизирано проектиране (по отрасли) (9,23)
и автоматика
Автоматизирани системи за обработка на информация 29.11.2019 г. 5.2. Електротехника, електроника
и управление по отрасли (9,21)
и автоматика
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Технология за пречистване на води (9,33)

29.11.2019 г. 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика
19.12.2019 г. 5.13. Общо инженерство

Технология за пречистване на въздуха (9,32)

19.12.2019 г. 5.13. Общо инженерство

Технология за оползотворяване и третиране на от- 19.12.2019 г. 5.13. Общо инженерство
падъците (9,21)
Шуменски университет
Екология и опазване на околната среда (9,33)

7.04.2020 г.

4.3. Биологически науки

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Теория на възпитанието и дидактика (9,33)

9.07.2019 г.

1.2. Педагогика

Специална педагогика (9,28)

9.07.2019 г.

1.2. Педагогика

Немски език (8,63)

4.09.2018 г.

2.1. Филология

Английски език (8,63)

4.09.2018 г.

2.1. Филология

Средновековна обща история (9,14)

4.09.2019 г.

2.2. История и археология

Нова и най-нова обща история (9,18)

4.09.2019 г.

2.2. История и археология

История на България (9,24)

4.09.2019 г.

2.2. История и археология

Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (8,36)

4.09.2018 г.

2.2. История и археология

Документалистика, архивистика, палеографика, ис- 4.09.2018 г.
ториография и източникознание (8,40)
Стара история и тракология (9,18)
4.09.2019 г.

2.2. История и археология
2.2. История и археология

Социология (9,10)

16.10.2019 г. 3.1. Социология, антропология и
науки за културата
Организация и управление на социалните дейности 8.05.2018 г. 3.4. Социални дейности
(8,33)
Връзки с обществеността (9,40)
26.06.2019 г. 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки
Приложение на новите информационни технологии 26.06.2019 г. 3.5. Обществени комуникации и
в PR (9,58)
информационни науки
Международно право и международни отношения 13.03.2019 г. 3.6. Право
(8,73)
Наказателно право (8,38)
13.03.2019 г. 3.6. Право
Наказателен процес (8,59)

13.03.2019 г. 3.6. Право

Административно право и административен процес 13.03.2019 г. 3.6. Право
(8,57)
Гражданско и семейно право (8,33)
13.03.2019 г. 3.6. Право
Трудово право и обществено осигуряване (8,22)

13.03.2019 г. 3.6. Право

Организация и управление извън сферата на матери- 8.10.2018 г. 3.8. Икономика
алното производство (социално-културна сфера) (8,56)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка 8.10.2019 г. 3.8. Икономика
(9,18)
Икономика и управление на туризма (9,05)
17.09.2019 г. 3.9. Туризъм
Неорганична химия (9,57)

15.07.2019 г. 4.2. Химически науки

Органична химия (9,55)

15.07.2019 г. 4.2. Химически науки

Екология и опазване на околната среда (9,13)

13.05.2019 г. 4.4. Науки за земята

Картография и тематично картографиране (9,04)

13.05.2019 г. 4.4. Науки за земята

Природна география (9,25)

13.05.2019 г. 4.4. Науки за земята

Икономическа и социална география (8,84)

13.05.2018 г. 4.4. Науки за земята

Хореография (9,45)

26.03.2020 г. 8.3. Музикално и танцово изкуство

Теория и практика на изпълнителското изкуство (9,52) 26.03.2020 г. 8.3. Музикално и танцово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия (8,28)
4574

9.10.2018 г.

8.4. Театрално и филмово изкуство
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15. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: доцент по 1.3.
Педагогика на обучението (методика на обучението по биология) – един; главен асистент по 4.2.
Химически науки (аналитична химия) – един,
двата 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; 02/986-11-83; приемно време от 15
до 17,30 ч.
4597
69. – Националният център по радиобиология
и радиационна защита, София, обявява конкурс
за доцент за секция „Радиационна безопасност
и медицинско осигуряване“ в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика по професионално направление 4.3.
Биологически науки и научната специалност „Радиобиология“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на
документи: в НЦРРЗ, 1606 София, ул. Св. Георги
Софийски 3, сграда 7, тел.: +3592 8621123; факс
028621059; e-mail: sdo@ncrrp.org.
4576
2. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на кабелно
ел. захранване на ПИ № 021091, землище с. Л.
Каравелово, община Аксаково, област Варна,
с обща дължина на трасето 94,60 л. м в частта
на засегнатите имоти. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на с. Л.
Каравелово, както следва: ПИ № 055027 – полски път – собственост на Община Аксаково, и
044007 – животновъдна ферма – собственост на
„Агропласмент-92-В“ – АД. Проектът за подробен
устройствен план е изложен за разглеждане в
техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая 6. Приемни дни за техническата служба са
всеки вторник от 13 до 16 ч. и четвъртък от 8,30
до 11,30 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 за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
4611
3. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на водопровод и канализация за ПИ № 044010, землище
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, и
териториален обхват: за водопровод с обща дължина
18,66 м: засягаща имоти публична общинска собственост: ПИ № 000195 и 000204 – полски пътища
по КВС на землище гр. Игнатиево, ПИ № 000315
по КВС на землище гр. Игнатиево – представляващ път IV клас, собственост на Община
Аксаково, и ПИ № 044010 по КВС на землище
гр. Игнатиево – складов терен, собственост на
„Мания Тийм“ – АД; за канализация с обща дъл-
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жина 33 м: засягаща имоти публична общинска
собственост: ПИ № 000195 и 000204 полски пътища
по КВС на землище гр. Игнатиево, ПИ № 000315
по КВС на землище гр. Игнатиево – представляващ път IV клас, собственост на Община
Аксаково, ПИ № 043024 по КВС на землище
гр. Игнатиево – складов терен, собственост на
„Софарма Трейдинг“ – АД, и ПИ № 044010 по
КВС на землище гр. Игнатиево – складов терен,
собственост на „Мания Тийм“ – АД. Проектите
за подробни устройствени планове са изложени
за разглеждане в техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни дни за техническата служба са всеки вторник от 13 до 16 ч. и
четвъртък от 8,30 до 11,30 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 проектите за подробни устройствени
планове до кмета на община Аксаково.
4612
5. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на кабелна линия
20 kV за захранване на ПИ № 044010, землище
гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна,
с обща дължина на проектното трасе 108,29 л. м
в частта на засегнатите имоти. Подробният
устройствен план засяга поземлени имоти по
КВС на гр. Игнатиево, община Аксаково, както
следва: ПИ № 000279 – полски път – собственост
на Община Аксаково, и 000282 – дере – собственост на Община Аксаково. Проектът за подробен
устройствен план е изложен за разглеждане в
техническата служба на Община Аксаково, ет. 4,
стая 6. Приемни дни за техническата служба са
всеки вторник от 13 до 16 ч. и четвъртък от 8,30
до 11,30 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 за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
4613
8. – Община гр. А ксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на пътна
връзка за ПИ № 037110, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, с обща
дължина на трасето 290 л. м и ширина 8 л. м
в частта на засегнатите имоти. Подробният
ус т ройс т вен п ла н зася га позем лен и и мо т и
по К ВС на гр. А ксаково, както следва: ПИ
№ 039080 – полски път – собственост на Община
Аксаково, № 037097 – промишлен терен – собственост на „Уникат“ – ООД, № 037070 – овощна градина – собственост на „Бултекс“ – ООД,
№ 037109 – ск ла дов т ерен – собс т венос т на
„Електрокомплекс“ – ООД, № 037110 – ск ладов терен – собственост на „Бултекс“ – ООД,
№ 039011 – овощна градина – собственост на
Никола Ганчев Атанасов, № 039009 – складов
терен – собственост на Ангел Христов Божков и
Сашо Тодоров Дерменджиев, № 039008 – овощна градина – собственост на „Бултекс“ – ООД,
№ 039003 – складов терен – собственост на „Бул-
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текс“ – ООД, № 039146 – складов терен – собственост на „Бултекс“ – ООД, и № 039002 – складов
терен – собственост на „Зебра“ – ООД. Проектът за подробен устройствен план е изложен за
разглеждане в техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни дни за техническата служба са всеки вторник от 13 до 16 ч. и
четвъртък от 8,30 до 11,30 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 за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
4614
31. – Общ и н а Ас е новг р а д н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на парцеларен план за ел. кабел и водопровод за
поземлен имот КИ 43298.61.3 по кадастралната
карта на с. Леново. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. 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“.
4615
31а. – Общ ина Асеновг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на парцеларен план за ел. кабел и водопровод за
поземлен имот КИ 49151.19.20 по кадастралната
карта на с. Мостово. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. 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“.
4616
31б. – Общ ина Асеновг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на парцеларен план за ел. захранване за
поземлен имот КИ 99088.15.9 по кадастралната
карта на кв. Долни Воден, Асеновград. Проектът и
придружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
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“.
4617
31в. – Община Асеновг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на парцеларен план за ел. кабел, водопровод и
канализация за поземлен имот КИ 99087.224.38
по кадастралната карта на кв. Горни Воден,
Асеновград. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. 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“.
4618
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31г. – Общ и на Асеновг ра д на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
УПИ V – общински, УПИ VI – общински, и УПИ
VII – общински, в кв. 28, и УПИ VIII – 408 в кв.
26, и ПУП – ПР – план за регулация за УПИ
VII – 407 в кв. 26, и улица с о.т. № 4, 39 и 32 по
регулационния план на с. Боянци. Проектът и
придружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
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“.
4619
157. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за прокарване на нов външен водопровод с дължина 1059,98 м, започващ от кръстовището на ул. България и Антон Страшимиров
и преминаващ по тротоара на ул. България в
строителните граници на гр. Вълчедръм и по
полски път кад. № 000383 по картата на възстановената собственост на гр. Вълчедръм до имот
кад. № 912006. Проектът на ПУП – ПП е изложен в стая № 12 на общинската администрация
и може да бъде разглеждан от заинтересованите
собственици. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да правят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Вълчедръм в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4623
49. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 154, ал. 5 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадена Заповед № ДС-ЗД-199 от
3.07.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ 1 от 4.12.2013 г. в частта на трасето на „Оптична кабелна линия „122 – 124“ по южния тротоар
на ул. Ген. Столетов между улиците Св. Отец
Паисий и Д-р Стоянович“, поради наложилата
се промяна на инвестиционното намерение по
време на строителството по чл. 154, ал. 2, т. 8
ЗУТ съгласно одобрения работен проект, с възложител на обекта Министерство на отбраната на
Република България, представлявано от министъра на отбраната – Ангел Петров Найденов, и
упълномощен представител инж. Георги Николов
Йорданов, с пълномощно № 3487 от 22.07.2013 г.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта може
да бъде обжалвана от заинтересуваните лица
чрез областния управител на област Стара Загора
пред Върховния административен съд, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
4625
600. – Община с. Георги Дамяново на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: ПУП – ПП
в следния обхват – от ПИ № 23116 – общинска
частна собственост – републикански път III-264
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„Г. Геново – Говежда – Дълги дел“ на км 13+810
до ПИ № 062094 – собственост на „Екоинд“ – АД,
землище с. Говежда, ЕК АТТЕ 15299, община
Георги Дамяново, област Монтана, за въздушно
отклонение от ВЕ 20 kV за захранване на ПИ
№ 062094. Проектът е изложен за разглеждане в
сградата на общинската администрация – с. Георги Дамяново, ул. Единадесета 2, ет. 3, стая 306.
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. Георги Дамяново.
4642
64. – Община с. Якимово, област Монтана,
дирекция „Специализирана администрация“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че на основание чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план на обект
„Трасе на оптичен кабел – с. Расово, община
Медковец – с. Комощица, община Якимово, за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места. Трасето на съоръжението се прокарва през общински имоти с
идентификатори: № 000002, № 000003, № 200008
и № 200009 – полски пътища в землището на
с. Комощица. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, отдел „ТСУ“, ет. 2.
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 – с. Якимово.
4624

А дминистративният съд – София-град, ІІ
о тделение, 27 състав, п ризовава Десислава
Стефанова Янева с адрес Горна Оряховица, ул.
Панайот Цвикев 18, вх. А, ет. 3, Надя Петрунова,
Елка Костадинова Бикова с адрес Благоевград,
ул. Илинден 31, вх. Б, ет. 2, да се явят в съда на
16.09.2014 г. в 11 ч. като заинтересовани страни
по адм. дело № 10714/2013 г., образувано по жалба на Биляна Огнянова Тончева срещу Решение
№ 209/2010 г. на Комисията за защита от дискриминация. Заинтересованите страни да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще
се гледа при условията на ГПК.
4603
Плевенският районен съд, 3-ти граждански
състав, призовава ответника Дилбак Синг, с неизвестен по делото адрес, роден на 19.11.1976 г.,
индийско гражданство, в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
Плевенския районен съд, стая 114, за връчване на
препис от исковата молба ведно с приложенията
по гр.д. № 1479/2014 г., образувано по предявен
от Николина Танкова Николова от с. Божурица,
община Долна Митрополия, област Плевен, иск
по чл. 49 СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4599
Пловдивският районен съд, ІV бр. състав,
призовава Джелалеттин Йозвер, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 3.09.2014 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 6840/2014 г., заведено
от Радослава Георгиева Пройчева-Йозвер от
Пловдив, за развод. Ако въпреки обнародването
в „Държавен вестник“ ответникът не се яви в
съда при разглеждане на делото, съдът ще му
назначи особен представител.
4600

СЪДИЛИЩА

Врачанският окръжен съд с протоколно определение от 17.06.2014 г. по т.д. № 55/2014 г. на ВОС
призовава кредиторите на „Равна“ – АД, Враца,
да присъстват на открито съдебно заседание на
29.07.2014 г. в 11 ч. при дневен ред: разглеждане
искането на „Българо-американска кредитна
банка“ – АД, София, за отмяна решение на първо
събрание на кредиторите на „Равна“ – АД, проведено на 29.04.2014 г.
4637

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Европейски
политехнически университет“, представл яван от
Тошко Ангелов Кръстев – президент, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Св. св. Кирил
и Методий 23, на Решение № 293 от 13.05.2014 г.
на Министерския съвет на Република България,
по което е образувано адм. д. № 8070/2014 г. по
описа на Върховния административен съд.
4602
Административният съд – София-град, второ
отделение, 29 състав, съобщава на основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ, че по жалби против Решение
№ 187 по протокол № 38 от 11.04.2013 г. на Столичния общински съвет (ДВ, бр. 47 от 2013 г.) в
частта му относно урегулирани поземлени имоти
(УПИ) ІV-562, 565 и ХІХ, кв. 392а по графичната
част на същото решение, е образувано административно дело № 10334/2013 г. по описа на
същия съд, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 17.09.2014 г. от 9,30 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ при
подадено заявление съгласно чл. 218, ал. 5 – 8 ЗУТ.
4598

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 28 и сл. ЗОПДИППД
(отм.) във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ обявява,
че по гр. д. № 2296/2013 г. по описа на ВОС,
гражданско отделение, е постъпило мотивирано
искане от КОНПИ с БУЛСТАТ 131463734 чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров, с адрес
за призоваване: Варна, ул. Алеко Константинов
17, ет. 1, срещу Христо Димитров Маринов, с
постоянен и настоящ адрес: гр. Аврен, община
Аврен, област Варна, ул. Йордан Ноев 49, и Мариана Стойчева Маринова, с постоянен и настоящ
адрес: Варна, район „Приморски“, ул. Топра Хисар 26, ет. 4, ап. 9, с което ищецът на основание
чл. 28 и сл. ЗОПДИППД (отм.) във връзка с
§ 5 ПЗРЗОПДНПИ моли да бъде постановено
решение, по силата на което да бъде отнето в
полза на държавата следното имущество на обща
стойност 350 905,68 лв.:
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1. От Христо Димитров Маринов с правно основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– ед и н д я л о т к а п и та ла на „ Де т ел ина – 66“ – ЕООД, ЕИК 148086743, регистриран
по ф.д. № 17/2007 г. на ВОС, седалище и адрес
на управление – Варна, м. Франга дере, парцел
815, с номинална стойност 50 лв.;
– сумата в размер 10 000 лв., внесена на
21.01.2003 г. от Христо Маринов по банкова сметка
№ 5867614 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 8605,65 лв., равняващи
се на 4400 евро, внесена на 8 и 9.11.2007 г. от
Христо Маринов по банкова сметка IВАN ВG
52РIRB80534601532429 в „Банка Пиреос България“ – АД, ведно с лихвата в размер 573,65 лв.,
равняващи се на 293,30 евро;
– сумата в размер 9779,15 лв., равняващи се
на 5000 евро, внесена на 15.04.2009 г. от Христо
Маринов по банкова сметка IВАN ВG 39RZBB 9155
1400 0413 04 в „Райфайзенбанк България“ – АД,
ведно с лихвата в размер 150,79 лв., равняващи
се на 77,10 евро;
– с у мат а в ра змер 6 0 0 0 л в., вне с ена на
17.04.2009 г. от Христо Маринов по банкова
сметка № 17012687 в „Банка ДСК“ – ЕАД, ведно
с лихвата в размер 114 лв.;
– сумата в размер 6601,24 лв., равняващи
се на 4500 евро, внесена на 11.06.2009 г. от
Хрис т о Мари нов по ба н кова сме т к а I BA N
ВG36UNCR70002517403853 в „УниКредит Булбанк“ – АД, ведно с лихвата в размер 87,52 лв.,
равняващи се на 44,75 евро;
– сумата в размер 8801,24 лв., равняващи се
на 4500 евро, внесена на 11.06.2009 г. от Христо
Маринов по банкова сметка № 17228135 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, ведно с лихвата в размер 134,42 лв.,
равняващи се на 68,73 евро;
– сумата в размер 32 956,95 лв., равняващи
се на 16 850,62 евро, внесена на 10.11.2009 г.
от Христо Маринов по банкова сметка IВАN
ВG04BPBI79452463679102 в „Юробанк България“ – АД, ведно с лихвата в размер 7620,81 лв.,
равняващи се на 3896,46 евро;
– сумата в размер 88,40 лв., равняващи се на
45,20 евро, представляващи начислена лихва по
внесена сума на 27.08.2009 г. по сметка в евро
IBAN BG 33 UNCR 70002518412610 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, от Христо Маринов;
– сумата в размер 71,62 лв., равняващи се на
36,62 евро, представляващи начислена лихва по
внесена сума на 27.11.2009 г. по сметка в евро
IBAN ВG 08 UNCR 70002519245320 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, от Христо Маринов;
– сумата в размер 68,18 лв., равняващи се на
34,86 евро, представляващи начислена лихва по
внесена сума на 1.02.2010 г. по сметка в евро
IВАN ВG 06 UNCR 70002519378634 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, от Христо Маринов;
– сумата в размер 9,15 лв., равняващи се на
4,68 евро, представляващи начислена лихва по
внесена сума на 8.04.2010 г. по сметка в евро
IBAN ВG 40 UNCR 70002519245326 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, от Христо Маринов;
– сумата в размер 31,08 лв., представляващи
начислена лихва по внесена сума на 17.07.2009 г.
по срочен влог № 17368638 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
от Христо Маринов;
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– сумата в размер 31,24 лв., представляващи
начислена лихва по внесена сума на 17.08.2009 г.
по срочен влог № 17479495 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
от Христо Маринов;
– сумата в размер 117,35 лв., представляващи
начислена лихва по внесена сума на 17.09.2009 г.
по срочен влог № 17610925 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
от Христо Маринов;
– сумата в размер 111,71 лв., представляващи
начислена лихва по внесена сума на 17.12.2009 г.
по срочен влог № 17961966 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
от Христо Маринов;
– сумата в размер 142,49 лв., представляващи
начислена лихва по внесена сума на 17.03.2010 г.
по срочен влог № 182717733 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
от Христо Маринов;
– сумата в размер 136,26 лв., равняващи се
на 69,67 евро, представляващи начислена лихва
по внесена сума на 15.09.2009 г. по срочен влог
№ 17599842 в „Банка ДСК“ – ЕАД, от Христо
Маринов;
– сумата в размер 127,01 лв., равняващи се
на 64,94 евро, представляващи начислена лихва
по внесена сума на 15.12.2009 г. по срочен влог
№ 17951262 в „Банка ДСК“ – ЕАД, от Христо
Маринов.
2. От Мариана Стойчева Маринова с правно
основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.):
– сумата в размер 11 031,56 лв., равняващи се
на 5100 щатски долара, внесена на 28.08.2001 г.
о т Мариа на Мари нова по ба н кова сме т к а
№ 16140410988006 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 2141,97 лв., равняващи се
на 1000 щатски долара, внесена на 28.09.2001 г.
о т Мариа на Мари нова по ба н кова сме т к а
№ 16140410988012 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– с у мат а в ра змер 12 0 0 л в., вне с ена на
20.02.2003 г. от Мариана Маринова по банкова
сметка № 5867620 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– с у мат а в ра змер 9 0 0 0 л в., вне с ена на
17.05.2003 г. от Мариана Маринова по банкова
сметка № 5867620 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– сумата в размер 4900 лв., равняващи се
на 2554,15 евро, внесена на 7.11.20 07 г. от
Мариана Маринова по банкова сметка IBAN
BG49CECB97901087172100 в „ЦКБ“ – АД;
– сумата в размер 4995,48 лв., равняващи
се на 2554,15 евро, внесена на 7.11.2007 г. от
Мариана Маринова по банкова сметка IBAN
BG29 Т Т ВВ94 0 0 2 52 3382 89 0 в „С Ж Експ р е с банк“ – АД;
– с у мат а в ра змер 50 0 0 л в., вне с ена на
29.07.2008 г. от Мариана Маринова по банкова
сметка IBAN BG14ІORT73774004503100 в „Инвестбанк“ – АД;
– с у мат а в ра змер 1315 л в., вне с ен а н а
27.01.2009 г. от Мариана Маринова по банкова
сметка IBAN BG76UNCR70002514444342 в „УниКредит Булбанк“ – АД, ведно с лихвата в размер
759,45 лв.;
– с у мат а в ра змер 8 0 0 0 л в., вне с ена на
11.12.2009 г. от Мариана Маринова по банкова
сметка № 17944855 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– с у м ат а в р а з м е р 70 0 л в., вн е с ен а н а
28.12.2009 г. от Мариана Маринова по банкова
сметка IBAN BG 80UNCR70002519316192 в „УниКредит Булбанк“ – АД;
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– сумата в размер 1173,50 лв., равняващи
се на 600 евро, внесена на 8.04.2010 г. от Мариа на Мари нова по ба н кова сме т к а I BA N
BG48Р1RВ91704603092139 в „Банка Пиреос България“ – АД;
– сумата в размер 2347 лв., равняващи се на 1200
евро, внесена на 19.05.2010 г. от Мариана Маринова
по банкова сметка IBAN BG1191704603144700 в
„Банка Пиреос България“ – АД, ведно с лихвата
в размер 26,29 лв., равняващи се на 13,44 евро;
– с у мат а в ра змер 8 0 0 0 л в., вне с ена на
13.05.2011 г. от Мариана Маринова по банкова
сметка IBAN BG 0591702698836831 в „Банка Пиреос България“ – АД, ведно с лихвата в размер
4726,62 лв.
3. От ответниците Христо Димитров Маринов
и Мариана Стойчева Маринова с правно основание
чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– недвижим имот – 50 кв. м ид. ч. от пасище
с храсти, намиращо се в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, м. Камчия,
пета категория на земята, цялото с пространство
2055 кв. м, съставляващо ПИ № 075028 по влезлия в сила план за земеразделяне на землището
на с. Близнаци, при граници и съседи на целия
имот: ПИ № 00451 – горскостопанска територия, МЗГ – Държавно лесничейство – Варна,
054050 – турист. база, държ. незаявена и път;
– недвижим имот – дворно място, намиращо
се в с. Аврен, област Варна, ул. Йордан Ноев 49,
с площ 353 кв. м, съставляващо УПИ № 895 в кв.
63 по плана на с. Аврен, заедно с построените
в същото място двуетажна жилищна сграда със
застроена площ 60 кв. м, търговски обект със
застроена площ 20 кв. м, склад с площ 15 кв. м
и второстепенна сграда със застроена площ 30
кв. м, при граници: от две страни – улици, УПИ
№ ХV-384 и УПИ № ХІV-895;
– недвижим имот – друга селскостопанска територия, намираща се в землището на с. Близнаци,
община Аврен, област Варна, м. Емешенлията,
пета категория при неполивни условия, с площ
4 дка, съставляваща имот № 072020, с ЕКАТТЕ
04426, образуван от имот с № 072016, при граници и съседи: имот № 072019, имот № 000412 и
имот № 021086;
– недвижим имот – пасище, мера, намиращо
се в землището на с. Близнаци, община Аврен,
област Варна, м. Аша чешма, четвърта категория при неполивни условия, с площ 2,194 дка,
съставляващо имот № 000191, с ЕКАТТЕ 04426,
при граници и съседи: имот № 000233, полски
път № 000291, имот № 015007, имот № 015006,
имот № 015005, имот № 015004, имот № 015001;
– недвижим имот – пасище, мера, намиращо
се в землището на с. Приселци, община Аврен,
област Варна, м. Кабата, пета категория при
неполивни условия, с площ 7 дка, с ЕКАТТЕ
58445, образуван от имот с № 000418, при граници
и съседи: имот № 000424, имот № 207007, имот
№ 000164, имот № 000419, имот № 000295;
– недвижим имот – нива, намираща се в землището на с. Равна гора, община Аврен, област
Варна, м. Тютюнлъка, пета категория при неполивни условия, с площ 3 дка, с ЕКАТТЕ 61128,
образувана от имот № 000034, при граници и
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съседи: имот № 000001 – жилищна територия
на селото, и имот № 000043 – пасище, мера на
Марийка Иванова Братанова;
– недвижим имот – нива, намираща се в
землището на с. Равна гора, община Аврен, област Варна, м. Тютюнлъка, пета категория при
неполивни условия, с площ 9,909 дка с ЕКАТТЕ
61128, съставляваща имот № 000047, при граници
и съседи: имот № 00037 – пасище, мера – земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 000157 – дере, овраг,
яма на Община Аврен, имот № 000045 – пасище, мера на Марийка Иванова Братанова, имот
№ 000001 – жилищна територия на селото, имот
№ 010056 – нива на Христина Неделчева Матева;
– недвижим имот – 4,647 дка от друга селскостопанска територия, намираща се в землището
на с. Близнаци, община Аврен, област Варна,
м. Емешенлията, пета категория при неполивни
условия, с площ 5,647 дка, съставляваща имот
№ 072010 с ЕКАТТЕ 04426, при граници и съседи:
имот № 072005, полски път № 021084, полски път
№ 072009, път І клас;
– недвижим имоти – пасище, мера, намираща
се в землището на с. Равна гора, община Аврен,
област Варна, м. Лохналък, трета категория при
неполивни условия, с площ 5,013 дка, съставляващо
имот № 015023, с ЕКАТТЕ 61128, при граници
и съседи: имот № 015024, имот № 000140, имот
№ 015016;
– недвижим имот – апартамент № 9, намиращ
се в сграда във Варна, ул. Топра Хисар 26, на
четвърти етаж, със застроена площ 67,64 кв. м,
състоящ се от коридор, дневна-столова, две
спални, баня-тоалет, ниша за пералня, дрешник,
тераса и складово помещение в подпокривното
пространство с площ 0,90 кв. м, при граници:
северозапад – апартамент № 7, югоизток – стълбищна площадка и ап. № 8, югозапад – калканен
зид, заедно с принадлежащото към него избено
помещение № 9, на втори сутерен, с площ 3,23
кв. м, при граници: северозапад – избен коридор,
североизток – избен коридор, югоизток – изба
№ 8, югозапад – изба № 10, както и съответните 0,0522 ид. ч. от общите части на сградата, от
правото на строеж и от дворното място, в което
е построена сградата, цялото с площ 368 кв. м,
съставляващо УПИ № ХХII-6,6а в кв. 621 по
плана на пети подрайон на гр. Варна – район
„Приморски“, при граници: ул. Топра Хисар,
УПИ № ХХIII-7, УПИ № ІХ-16, УПИ № ХХІ-7,
УПИ № ІХ, УПИ № ХХІ-5;
– недви ж им имот – храсти, намиращи се
в землището на с. Равна гора, община Аврен,
област Варна, м. Отсреща, с площ 3,333 дка,
съставляващи имот 022109, при граници: имот
№ 022108 и имот 000024;
– недвижим имот – поземлен имот, намиращ
се в землището на с. Приселци, община Аврен,
област Варна, м. Азман дере, с площ 10,941 дка,
с идентификатор № 58445.111.538, с трайно предназначение – земеделска територия, начин на
трайно ползване – пасище, стар идентификатор
ПИ № 111.537, при граници: имоти с идентификатори № 58445.111.445, 58445.111.344,58445.111.536,
58 4 45.111.453, 58 4 45.111. 539, 58 4 45.111.4 4 4 и
58445.111.153;
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– недвижим имот – поземлен имот, намиращ
се в землището на с. Приселци, община Аврен,
област Варна, м. Кере чешма, с площ по документ за собственост и данъчна оценка 6,297
дка, а по кадастрална карта с площ 6,296 дка,
с идентификатор № 58445.23.327, с трайно предназначение – земеделска територия, начин на
трайно ползване – пасище, стар идентификатор
ПИ № 327, при граници: имоти с идентификатори
№ 58445.23.28, 58445.9.10, 58445.8.8, 58445.23.29,
58445.23.142;
– недвижим имот – поземлен имот, намиращ се в землището на с. Приселци, община
Аврен, област Варна, м. Кере чешма, с площ
по документ за собственост и данъчна оценка
1,757 дка, а по кадастрална карта с площ 1,756
дка, с идентификатор № 58445.11.328, с трайно
предназначение – земеделска територия, начин на
трайно ползване – пасище, стар идентификатор
ПИ № 328, при граници: имоти с идентификатори
№ 58445.11.211, 58445.9.196;
– недвижим имот – нива, намираща се в землището на с. Близнаци, община Аврен, област
Варна, м. Чамурлията, пета категория при неполивни условия, с площ 2274 кв. м, с ЕКАТТЕ
04426, съставляваща имот с № 004075, при граници:
имот № 004074, имот № 000275 – полски път, и
имот № 000409 – жилищна територия;
– л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
мод е л „Го лф“, с р ег. № В 9 771 С К , р а м а
№ WVWZZZ19JB128053, двигател RF1763254, дата
на първа регистрация 19.07.1988 г., регистриран
на името на лицето на 19.08.1999 г.;
– мотопед, марка „Кийуей“, модел „Хърикен
50“, с рег. № В 2654 М, рама № TSYTAB2128B416827,
с двигател KW1E40QMB83092797, дата на първа
регистрация 14.10.2008 г.
4. От Христо Димитров Маринов и Мариана
Стойчева Маринова с правно основание чл. 10 във
връзка с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
– сумата в размер 58 674,90 лв., получена от
продажбата на недвижим имоти – пасище, мера,
намиращо се в землището на с. Приселци, община
Аврен, област Варна, м. Кабата, пета катерогия
при неполивни условия, с площ 3 дка, с ЕКАТТЕ
58445, образуван от имот с № 097004, при граници
и съседи: имот № 097007, имот № 097003, полски
път № 000221, имот № 097005, обективирана в
нотариален акт № 5, том І, рег. № 92, дело № 5
от 23.01.2009 г. (акт № 191, том ІІ, дело № 398 от
23.01.2009 г. на СВ – Варна);
– сумата в размер 5000 лв., получена от продажба на недвижим имот 0,931 дка ид. ч. от друга
зелена площ, намираща се в землището на с. Близнаци, община Аврен, област Варна, м. Камчия,
цялото с пространство 1,551 дка, съставляваща
ПИ № 075062 по плана за земеразделяне на землището на с. Близнаци, при граници и съседи на
целия имот: ПИ № 075063 – местен път, община
Аврен, 75060 – гребна база, неустановен собственик, 000414 – вътрешна река, МОСВ – София, и
000843 – широколистна гора, МЗГ – Държавно
лесничейство – Варна, обективирана в нотариален акт № 19, том І, рег. № 532, дело № 15 от
30.01.2003 г. (акт № 178, том ІІІ, дело № 656 от
31.01.2003 г. на СВ – Варна);
– сумата в размер 720 лв., получена от продажба на недвижим имот – изоставена нива,
намираща се в землището на с. Аврен, област
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Варна, м. Над извора, с площ 3 дка, съставляваща ПИ № 001213 по влезлия в сила план за
земеразделяне, четвърта категория на земята,
при граници и съседи: ПИ № 001214 – изоставена
нива на Йордан Иванов Йорданов, 001207 – полски път на Община Аврен, 001211 – изоставена
нива на насл. на Йордан Иванов Йорданов, и
001138 – язовир на МЗГ – ХМС, обективирана в
нотариален акт № 166, том ІІ, рег. № 1494, дело
№ 70 от 4.04.2003 г. (акт № 126, том ХІV, дело
№ 3154 от 7.04.2003 г. на СВ – Варна);
– сумата в размер 520 лв., получена от продажба
на недвижим имот – изоставени трайни насаждения, намиращи се в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, м. Дълбокия дол,
с площ 4 дка, девета категория на земята при
неполивни условия, съставляващи имот № 052017,
с ЕКАТТЕ 30627, при граници и съседи: имоти
№ 052018, 000011, 052015 и 052013, обективирана
в нотариален акт № 24, том 4, рег. № 9002, дело
№ 522 от 24.08.2007 г. (акт № 66, том LXXVIII,
дело № 19122 от 27.08.2007 г. на СВ – Варна).
Производството по гр.д. № 2296/20013 г. е насрочено в първо съдебно заседание на 19.11.2014 г.
от 15 ч.
4644
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр.д. № 918/2013 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане по
реда на чл. 28 ЗОПДИППД (отм.) от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), с БУЛСТАТ 131463734 против
Васил Митков Димитров, Десислава Ангелова
Димитрова, Ваня Василева Миткова и Виктор
Василев Митков.
Предявените искове са, както следва:
І. Против Васил Митков Димитров искове с
правно основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
1. За отнемане в полза на държавата на
л. а. м. „Мерцедес 600“ с ДК № В 70 99 АТ,
с р а м а № W DB14 0 0 571 A016 6 8 8 и д ви г ат е л
№ 120980120001S100, закупен с договор за покупкопродажба от 15.11.2000 г. Съобразно изложените
в исковата молба твърдения ответникът е придобил собствеността върху процесния автомобил,
след като не е притежавал законни източници
на доходи през този период, поради което следва
да бъде отнет в полза на държавата.
2. За отнемане в полза на държавата на наличностите в банковите сметки, както следва:
– по банкова сметка в лева с IBAN BG05BPBI
794510 87924301 в „Юробанк и Еф Джи България“ – АД, открита на 27.08.2001 г. с титуляр
Васил Митков Димитров;
– по банкова сметка с IBAN BG 68 UNCR 7630
1075 65670 26 в „УниКредит Булбанк“ – АД, филиал Варна – Черно море, разкрита на 6.06.2003 г.
с титуляр Васил Митков Димитров;
– по банкова сметка с IBAN BG 15 UNCR
76301075 5670 10 в „УниКредит Булбанк“ – АД, филиал Варна – Черно море, разкрита на 6.06.2003 г.
с титуляр Васил Митков Димитров;
– по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG59 BUIN 70061428515214 в „Алианц банк България“ – АД, финансов център Варна, открита на
2.02.2007 г. с титуляр Васил Митков Димитров.
Съобразно изложените в исковата молба твърдения при липса на законни източници на доходи
внесените по банковите сметки парични суми
следва да бъдат отнети в полза на държавата.
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3. За отнемане в полза на държавата на следните парични суми:
– в размер 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на 500 дружествени дяла от по 10 лв.
всеки от капитала на „Валмек ауто“ – ЕООД, с
ЕИК 11572831, чийто едноличен собственикът на
капитала и управител е ответникът Васил Митков
Димитров; ищецът е посочил, че с решение на
ОС – Пловдив, едноличният собственик на капитала на „Валмек ауто“ – ЕООД, регистиран по
ф. д. № 6888/1995 г. на ПОС, е прехвърлил същия
в полза на Васил Митков Димитров, който бил
вписан като собственик на капитала и управител
на дружеството; тъй като не е установил законен
източник на доходите за закупуване на дружествените дялове, ищецът намира, че в полза на
държавата следва да бъде отнета левовата им
равностойност;
– в размер 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на 500 дружествени дяла от по
10 лв. всеки от капитала на „Тех – ауто“ – ЕООД,
с ЕИК 115026589, чийто едноличен собственик на
капитала е „Валмек ауто“ – ЕООД, и управител
Васил Митков Димитров; ищецът е посочил, че
дружеството е било регистрирано първоначално
като ООД със съдружници „Тех – Ко“ – ООД, и
„Аутошок“ – ЕООД, като през 1996 г. „Валмек
ауто“ – ЕООД, също е вписано като съдружник;
с решение от 9.03.2004 г. като управител на дружеството е бил вписан ответникът Васил Митков Димитров, а на 20.04.2004 г. съдружниците
„Тех – Ко“ – ООД, и „Аутошок“ – ЕООД, са прехвърлили своите дялове на „Валмек ауто“ – ЕООД;
тъй като собственикът на капитала Васил Митков
Димитров не разполага със законни източници на
доход, то сумите, изплатени на другите съдружници за закупуване на техните дялове, следва да
бъдат отнети в полза на държавата;
– в размер 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на 500 дружествени дяла от по
10 лв. всеки от капитала на „Аутофокс“ – ЕООД,
с ЕИК 148044954, чийто едноличен собственик на
капитала е „Валмек ауто“ – ЕООД, и управител
Васил Митков Димитров; според ищеца дружеството е било регистрирано както ООД, като с
договор за покупко-продажба на 18.11.2010 г. съдружниците продават своите дялове на „Валмек
ауто“ – ЕООД, чийто собственик на капитала и
управител е ответникът Димитров; поради липса
на законни източници на доходи сумите, платени
от него за закупуване дяловете на съдружниците,
следва да бъдат отнети в полза на държавата.
ІІ. Искове, предявени против Васил Митков Димитров с правно основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.) за отнемане в полза на държавата на следните парични суми:
– в размер 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на 500 дружествени дяла от по 10 лв.
всеки от капитала на „Валмек ауто“ – ЕООД, с
ЕИК 11572831, чийто едноличен собственик на
капитала и управител е ответникът Васил Мит
ков Димитров;
– в размер 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на 500 дружествени дяла от по
10 лв. всеки от капитала на „Тех – ауто“ – ЕООД,
с ЕИК 115026589, чийто едноличен собственик на
капитала е „Валмек ауто“ – ЕООД, и управител
Васил Митков Димитров;
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– в размер 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на 500 дружествени дяла от по
10 лв. всеки от капитала на „Аутофокс“ – ЕООД,
с ЕИК 148044954, чийто едноличен собственик на
капитала е „Валмек ауто“ – ЕООД, и управител
Васил Митков Димитров.
ІІІ. Искове, предявени против Десислава Ангелова
Димитрова за отнемане на парични суми, представляващи наличности по следните банкови сметки:
– по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG44 BUIN 95611000308046 в „Алианц банк България“ – АД, финансов център Варна, открита
на 28.11.2011 г., с титуляр Десислава Ангелова
Димитрова;
– по разплащателна сметка в лева с IBAN BG
98 BUIN 95611000308044 в „Алианц Банк България“ – АД, ФЦ Варна, открита на 28.11.2011 г., с
титуляр Десислава Ангелова Димитрова;
– по картова банкова сметка в лева по издадена дебитна карта „ВИЗА“ с IBAN BG 71
RZBB 91551002286214 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, открита на 25.04.2012 г., с титуляр
Десислава Ангелова Димитрова;
– по разплащателна сметка с IBA N BG
19 CECB 97901090982800 в „ЦКБ“ – АД, клон
„София-юг“, откритa на 22.02.2008 г., с титуляр
Десислава Ангелова Димитрова.
ІV. Искове, предявени против Васил Митков
Димитров с правно основание чл. 4, ал. 2 и чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на следните парични суми:
– в размер 23 021,91 лв., получена от продажбата, обективирана в н. а. № 127, т. VІ, рег.
№ 6528, дело № 828 от 15. 12. 2000 г. на нотариус
№ 148 с район на действие ВРС, на недвижим
имот във Варна, ж. к. Младост, бл. 116, вх. 10,
ет. 7, представляващ апартамент № 35 с площ
49,21 кв. м, състоящ се от две стаи, кухненска
ниша и сервизни помещения, ведно с прилежащото избено помещение № 35 с полезна площ
8,60 кв. м, както и 2,1499 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
държавно дворно място, попадащо в І микрорайон
по плана на града; в исковата молба е посочено,
че ответникът Димитров е придобил правото на
собственост върху имота по силата на договор
за покупко-продажба, изповядан под формата
на н. а. № 119, т. ІІ, рег. № 5505, дело № 334 от
7.12.1999 г. на нотариус с район на действие ВРС,
вписан под № 214 на НК – гр. София; тъй като
ищецът не е разполагал със законен източник на
средства за придобиването му, а се е разпоредил
с недвижимия имот, то на отнемане в полза на
държавата подлежи стойността на имота към
момента на неговата продажба;
– в размер 27 854,60 лв., получена от продажбата, обективирана в н. а. № 102, т. ІІ, рег. № 3219,
дело № 308 от 4.07.2000 г. на нотариус № 147 с
район на действие ВРС, на недвижим имот във
Варна, ул. П. Райчев (бивша ул. Асен Халачев),
бл. 4, вх. Д, ет. ІV, представляващ апартамент
№ 108 със застроена площ 59,54 кв. м, състоящ
се от две стаи, кухня, коридор, баня-тоалет, дрешник, два балкона и изба, ведно с 0,5919 % ид.
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото; съобразно изложените в
исковата молба твърдения ответникът Димитров
е придобил собствеността върху горния недви-
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жим имот по силата на сделка, обективирана в
н. а. за покупко-продажба № 86, т. І, рег. № 2225,
дело № 98 от 23.03.2000 г. на нотариус с район на
действие ВРС, вписан под № 11 на НК – гр. София; тъй като придобиването е станало, без да е
притежавал законен източник на доходи, а впос
ледствие имотът е отчужден, то ищецът намира,
че в полза на държавата следва да бъде отнета
неговата равностойност;
– сумата от 13 200 лв., получена от продажбата
на л. а. м. „Фолксваген Корадо“ с рег. № В 0445
АР, с рама № WVWZZZ50ZLK010757 и двигател
№ PG027430, отчужден на 29.11.1999 г.; според
ищеца автомобилът е придобит от ответника на
24.11.1999 г. и тъй като липсват законни източници на доходи на ответника Димитров, а вещта е
отчуждена, то на отнемане в полза на държавата
подлежи нейната равностойност;
– сумата от 9400 лв., получена от продажбата
на л. а. м. „Ауди 80“ с рег. № В 06 02 АР, с рама
№ WAUZZZ89ZHA353811 и двигател № RN015482,
отчужден на 30.11.1999 г.; в исковата молба е
посочено, че ответникът Димитров е придобил
правото на собственост върху недвижимия имот
на 19.03.2011 г. при липса на установен законен
източник на доходи; поради отчуждаване на МПС
то на отнемане в полза на държавата подлежи
неговата равностойност;
– сумата от 5000 лв., представляваща левовата
равностойност на 500 дружествени дяла от по
10 лв. всеки от капитала на търговско дружество
„Некст груп“ – ЕООД, с ЕИК 1036065831, която
сума е получена от продажбата им на 12.03.2002 г.;
от посочените в исковата молба твърдения става
ясно, че дружеството е било регистрирано по ф. д.
№ 1128/2001 г. на ВОС и едноличен собственик
на неговия капитал в размер 5000 лв. (500 дружествени дяла по 10 лв. всеки) е бил Трендафил
Александров Василев, който от своя страна ги е
продал на Васил Митков Димитров; с решение
от 12.03.2002 г. ответникът е прехвърлил дружествените дялове, равняващи на целия учредителен
капитал на дружеството, в полза на Георги
Евлогиев Костов; тъй като при придобиването на
дяловете ответникът Димитров не е разполагал
със законни доходи, а е прехвърлил същите на
трето лице, то равностойността им подлежи на
отнемане в полза на държавата;
– сумата от 5000 лв., представляваща левовата равностойност на 50 дружествени дяла
от по 100 лв. всеки от капитала на търговско
дружество „Годжи – Тодор Желязков“ – ЕООД,
с ЕИК 103623893, която сума е получена от продажбата им на 20.08.2003 г.; ищецът е посочил,
че търговецът е бил регистриран с решение по
ф. д. № 1798/2001 г. на ВОС и негов управител е
бил Тодор Желязков Гочев, който е прехвърлил
всичките си 50 дяла по 100 лв. всеки, т. е. целия учредителен капитал на търговеца, в полза
на ответника Васил Димитров; с решение от
20.08.2003 г. последният е прехвърлил всички
50 дяла от капитала на Кольо Василев Жеков;
поради липса на законни източници за доходи
към момента на придобиване на дяловете и
поради последващото разпореждане с тях то в
полза на държавата следва да бъде отнета тяхната
равностойност;
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– сумата от 5000 лв., представляваща левовата равностойност на 50 дружествени дяла от по
100 лв. всеки от капитала на търговско дружество „Пламекс интернешънъл“ – ЕООД, с ЕИК
103826242, която сума е получена от продажбата
им на 5.07.2004 г.; дружеството с учредителен
капитал от 5000 лв., включвало 50 дружествени
дяла по 100 лв. всеки, е било регистрирано с решение № 2100/2003 г. на ВОС, като собственик
на капитала и управител е бил вписан Васил
Митков Димитров; с решение от 5.07.2004 г. той е
прехвърлил на Тодор Иванов всички свои дялове;
поради липса на законни източници на доходи
към момента на регистриране на дружеството,
съответно внасяне на неговия капитал, както и
поради последващото прехвърляне на всички дялове то ищецът намира, че подлежи на отнемане
тяхната равностойност;
– сумата от 5000 лв., представляваща левовата равностойност на 50 дружествени дяла от по
100 лв. всеки от капитала на търговско дружество
„Тралекс“ – ЕООД, с ЕИК 103582215, която сума
е получена от продажбата им на 11.07.2001 г.;
дружеството е било регистрирано във ВОС по ф.
д. № 36996/2001 г. с дружествен капитал 5000 лв.
и едноличен собственик и управител Трендафил
Василев; с решение от 6.02.2001 г. е била вписана
промяната в собствеността на капитала, тъй като
всички дружествени дялове – 50 по 100 лв. всеки,
са били придобити от ответника Димитров; впоследствие с решение от 11.07.2001 г. последните
са били прехвърлени в полза на Юсуф Далов;
поради липса на законни източници на доходи
към момента на придобиване на дяловете на
дружеството и с оглед последващото им прехвърляне на отнемане в полза на държавата подлежи
тяхната равностойност;
– сумата от 5000 лв., представляваща левовата равностойност на 50 дружествени дяла от по
100 лв. всеки от капитала на търговско дружество
„Търговска агенция“ – ЕООД, с ЕИК 103612982,
която сума е получена от продажбата им на
16.01.2002 г.; дружеството е било регистрирано във
ВОС по ф. д. № 1628/2001 г. с капитал от 5000 лв.
и едноличен собственик Иван Симеонов Наумов;
с решение от 22.06.2001 г. дружествените дялове
са били придобити от Васил Митков Димитров,
а прехвърлени в полза на Цонко Георгиев Цонев
с решение от 16.01.2002 г.; при тези съображения
ищецът счита, че поради липса на законни доходи по време на придобиване на дружествените
дялове и тяхното последващо прехвърляне, то
равностойността им следва да бъде отнета в
полза на държавата.
V. Искове, предявени против Десислава Ангелова
Димитрова и Васил Митков Димитров, с правно
основание чл. 4, ал. 2 и чл. 10 ЗОПДИППД (отм.)
за отнемане в полза на държавата на следните
парични суми:
– в размер 16 800 лв., получена от продажбата
на л. а. м. „Мерцедес С 320 ЦДИ“ с ДК№ В 33
11 КР, с рама № WDB2200261A261693 и двигател
№ 61396030071479, придобит с договор за покупкопродажба от 19.03.2011 г. и отчужден с договор
за покупко-продажба от 13.05.2011 г.; съобразно
изложените в исковата молба твърдения автомобилът е придобит от ответника Димитров по
време на брака му с ответницата Димитрова на
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19.03.2011 г., а е продаден на 13.05.2011 г.; поради
липса на законни доходи към момента на придобиването му и с оглед последващото му прехвърляне
ищецът твърди, че в полза на държавата следва
да бъде отнета равностойността му;
– в размер 14 200 лв., получена от продажбата на л. а. м. „Нисан Патрол“ с ДК № В 19
46 РР, с рама № JN1KDSY61U0301860 и двигател
№ RD28156109X, придобит с договор за покупкопродажба от 11.05.2011 г. и отчужден с договор за
покупко-продажба от 22.08.2011 г.; според ищеца
МПС е придобито на 11.05.2011 г. по време на
брака между съпрузите Димитрови; поради липса
на законни източници на доходи към момента
на придобиването му, а и с оглед факта, че е бил
отчужден на 22.08.2011 г., то на отнемане в полза
на държавата подлежи неговата равностойност.
VІ. КОНПИ е предявила против Ваня Василева
Миткова, дъщеря на ответника Васил Митков
Димитров, иск с правно основание чл. 4, ал. 1 във
връзка с чл. 9 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в
полза на държавата на недвижим имот в гр. Шабла, представляващ дворно място с неурегулирана
повърхност от 1100 кв. м, съставляващо ПИ № 1198
по плана на гр. Шабла, за който по регулационния план на града е отреден УПИ ХІІ-1198 в кв.
84 с площ от 900 кв. м, в който собственикът
участва с 860 кв. м, ведно с изградената върху
същото къща за живеене. Съобразно изложените
в исковата молба твърдения по силата на сделка,
обективирана в н. а. № 63, т. ІІІ, рег. № 4180,
дело № 461 от 27.09.2001 г. на нотариус с рег.
№ 237, с район на действие ВРС, Ваня Василева
Миткова чрез своя баща и законен представител
Васил Димитров Митков е придобила правото
на собственост върху следния недвижим имот:
жилище – апартамент № 52, в ж. к. Владислав
Варненчик, ІІ микрорайон, вх. 2, ет. 4, състоящ се
от входно антре, три стаи, кухня-трапезария, килер,
баня-тоалет и два балкона, с площ 85,80 кв. м,
ведно с принадлежащото му избено помещение
с площ от 2,68 кв. м и с 0,5037 % ид. части от
общите части на сградата и от правото на строеж.
От своя страна приобретателят по договора Ваня
Миткова чрез пълномощник Десислава Ангелова
Димитрова и със съгласието на своя баща Васил
Митков Димитров е сключила договор за замяна
на недвижими имоти, обективиран в н. а. № 41,
т. І, рег. № 816, дело № 41 от 6.03.2006 г. на нотариус № 115 с район на действие гр. Варна, по
силата на който е прехвърлила собствеността
върху гореописания имот в полза на Димитър
Петров Иванов, а е придобила собствеността
върху дворно място с неурегулирана повърхност от 1100 кв. м, съставляващо ПИ № 1198 по
плана на гр. Шабла, за който по регулационния
план на града е отреден УПИ ХІІ-1198 в кв. 84 с
площ от 900 кв. м, в който собственикът участва
с 860 кв. м, ведно с изградената върху същото
къща за живеене. Според ищеца към момента
на придобиване правото на собственост върху
имота във Варна законният представител на малолетната ответница не е разполагал със законни
източници на доход, а придобитият имот е бил
предмет на последваща транслативна сделка, по
силата на която в патримониума на ответницата

ВЕСТНИК

БРОЙ 57

Ваня Миткова е постъпил имотът в гр. Шабла,
то последният следва да бъде отнет в полза на
държавата.
VІІ. Ищецът е предявил претенция против
Виктор Василев Митков, син на ответника Васил
Митков Димитров, с правно основание чл. 4, ал. 1
във връзка с чл. 9 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на недвижим имот,
представляващ еднофамилна двуетажна сграда
в гр. Шабла, ул. Вардар 9, със застроена площ
40,20 кв. м и РЗП от 82,74 кв. м, ведно с отстъпено
право на строеж върху поземлен имот № І в кв.
113 по плана на гр. Шабла. Съобразно изложените в исковата молба твърдения по силата на
договор за покупко-продажба на недвижим имот,
обективиран в н. а. № 183, т. ІІІ, рег. № 5128, дело
№ 476 от 3.12.2001 г. на нотариус с рег. № 237 с
район на действие ВРС, ответникът Виктор Митков чрез своята майка и законен представител
Тинка Еленкова Златкова е придобил правото на
собственост върху жилище – апартамент № 215,
в гр. Варна, ул. Струга 23, ет. 4, състоящ се от
входно антре, дневна, кухненски бокс, две спални, дрешник, баня, тоалет, перално помещение,
вграден гардероб и две тераси, с площ 81,82 кв. м,
ведно с прилежащото му избено помещение с площ
10 кв. м, както и с 0,9493 % ид. части от общите
части на сградата и от правото на строеж в кв.
567 на ХІV микрорайон по плана на гр. Варна. На
10.02.2005 г. Виктор Василев Митков чрез своята
майка и законен представител Тинка Златкова е
сключил договор за замяна, обективиран в н. а.
№ 33, т. І, рег. № 350, дело № 33/2005 г. на нотариус с рег. № 115 с район на действие Варна, по
силата на който придобил собствеността върху
процесния недвижим имот. Тъй като имотът бил
придобит от лице, в което ответникът Васил Мит
ков се намирал в пряко родство, не разполагал
със законен източник на доход, а впоследствие бил
предмет на транслативна сделка, то на отнемане
в полза на държавата подлежало придобитото въз
основа на тази сделка имущество.
Съдът указва, че трети лица могат да встъпят
в делото и да предявят искове срещу страните в
срока по чл. 225, ал. 2 ГПК – до приключване на
съдебното дирене пред първоинстанционния съд.
Насрочва разглеждането на гр. д. № 918/2013 г.
за 29.10.2014 г. от 14 ч.
4479

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Управителният съвет на Асоциацията на
производителите, вносителите и търговците на
спиртни напитки, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 19.08.2014 г. в 16 ч. в София, ул.
Бизнес Парк София 1, сгр. 12А, ет. 3, офис Перно Рикар България, при следния дневен ред: 1.
приемане на финансовия отчет на сдружението
за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.; 2. приемане на отчет
за дейността на УС за периода от 11.04.2011 г. до
31.12.2013 г.; 3. освобождаване на членовете на
УС от длъжност и от отговорност за дейността
им за периода от 11.04.2011 г. до 31.12.2013 г.; 4.
освобождаване на председателя на сдружението
от длъжност и от отговорност за дейността му
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от 11.04.2011 г. до 31.12.2013 г.; 5. изключване
на съдружници; 6. приемане на нов устав на
сдружението; 7. приемане на нови членове на
сдружението; 8. избор на нови членове на УС
на сдружението; 9. избор на нов преседател на
сдружението; 10. актуализиране на размера на
встъпителната вноска за нови членове и размера на месечния членски внос; 11. приемане
на стратегия на АПВТСН за 2014 – 2016 г.; 12.
разни. При липса на необходимия кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно при същия дневен
ред и ще се счита за законно, колкото и членове
да се явят. Всички материали за заседанието
ще бъдат на разположение на съдружниците на
31.07.2014 г. в 16 ч. на същия адрес, когато ще
могат да бъдат задавани уточняващи въпроси и
да бъдат изисквани и представяни допълнителни
материали при необходимост.
4604
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Балканска отворена асоциация“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.08.2014 г. в 10 ч. в София, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 255А, вх. Б, ап. 2, при следния дневен ред: 1.
промяна и допълване на устава съгласно чл. 23,
т. 1 от устава; 2. решение за откриване на клон
на сдружението съгласно чл. 23, т. 5 от устава.
Към днешна дата поканата е поставена на мястото за обявления на адреса на управление на
сдружението, а писмените материали, свързани
с дневния ред на заседанието на УС, се намират
на същия адрес и са на разположение на всеки
член при поискване.
4628
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Национален хотелиерски мениджмънт клуб“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 20,
ал. 2 от устава на НХМК и свое решение от
11.06.2014 г. свиква общо събрание на сдружението
на 29.08.2014 г. в 13 ч. в София, ул. Клокотница
29, ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение „Национален хотелиерски
мениджмънт клуб“ за периода 2009 – 2013 г.; 2.
финансов отчет; 3. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 4. промени
в устава на сдружението; 5. промени в броя и
състава на членовете на управителния съвет на
сдружението; 6. освобождаване на досегашния и
избор на нов председател на управителния съвет
на сдружението; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
4575
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Граждански контрол“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 1.09.2014 г. в
13 ч. в София, ул. Костенски водопад 1а, ап. 18,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за самоопределяне на юридическото лице като
сдружение за извършване на дейност в обществена
полза (общественополезна дейност); 2. приемане
на промени в устава на сдружението в съгласие
с взетите решения.
4491
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1. – Управителният съвет на Международната
академия за обучение по киберразследвания,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение
на управителния съвет от 4.07.2014 г. свиква общо
събрание на учредителите на сдружението на
4.09.2014 г. в 16 ч. в София, бул. Арсеналски 115,
ет. 2, ап. 2, при следния дневен ред: 1. годишен
финансов отчет на сдружението; 2. годишен отчет на дейността на сдружението; 3. създаване и
лицензиране на център за професионално обучение; 4. гласуване на предложение за отстраняване на Сирма Стефанова Атанасова като член
на управителния съвет на сдружението поради
фактическата є невъзможност да участва активно
в дейностите, упражнявани от организацията; 5.
избор на нов член на УС; 6. промяна на адреса
на управление на сдружение „Международна
академия за обучение по киберразследвания“ в
София 1421, бул. Арсеналски 115, ет. 2, ап. 2; 7.
други. Пълномощниците на акционерите се легитимират с лична карта и нотариално заверено
пълномощно.
4640
1. – Управителният съвет на Съюза за защита
на природата (СЗП), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборна конференция
(ОИК) на 12.09.2014 г. в 11 ч. в заседателната зала
на ИБЕИ, база 1 – БАН, ул. Майор Юрий Гагарин
2, София 1113, при следния дневен ред: 1. преглед
за дейността и финансов отчет през изтеклия
период; 2. промени в устава и структурата на
организацията; 3. избор на ръководни органи; 4.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ ОИК ще се проведе при наличния състав
1 час по-късно, на същото място.
4546
7. – Управителният съвет на ФК „Юнак –
2000“, гр. Ардино, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.09.2014 г. в 17 ч. в
заседателната зала на ОбС – гр. Ардино, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
и изключване от членство; 2. отчет на ръководството за изтеклия период; 3. освобождаване от
отговорност на председателя и членове на УС и
КС; 4. избор на членове на УС и КС; 5. разни.
4569
38. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национална асоциация на клубовете на знаещите“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
8.09.2014 г. в 14 ч. във Варна, бул. Цар Освободител
27, при следния дневен ред: 1. промяна на устава
на сдружението; 2. приемане на нови членове; 3.
освобождаване членовете на контролния съвет; 4.
освобождаване членовете на управителния съвет,
председателя на управителния съвет и президента;
5. избор на нов управителен съвет, председател на
управителния съвет и президент. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе от 15 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред.
4539
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Японски клуб Кизуна – Варна“,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 17.09.2014 г. в 11 ч.
във Варна, ул. Петър Райчев, бл. 1, вх. Г, ет. 6,
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ап. 89, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за промяна на адреса на управление на
сдружението; 2. вземане на решение за промяна
на членовете в сдружението – прекратяване на
членство и приемане на нови членове; 3. вземане
на решение за освобождаване на членовете на
управителния съвет, избор на нови членове и определяне на техния мандат; 4. вземане на решение
за избор на председател на управителния съвет;
5. вземане на решение за приемане на нов устав
на сдружението; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4607
22. – Съветът на Адвокатската колегия – Видин, на основание чл. 83 от Закона за адвокатурата
свиква извънредно общо събрание на 3.09.2014 г.
в 16,30 ч. в зала № 13 на Окръжния съд – Видин,
при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за закупуване на недвижим имот в с. Гомотарци,
община Видин, и извършване на СМР в същия;
2. разни.
4568
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обществен комитет „Васил
Левски“, Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 4.09.2014 г. в
18,30 ч. в Габрово, ул. Юрий Венелин 18Б, при
следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. други. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете в седалището
на сдружението. Поканват се всички членове
на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум събранието ще се
отложи с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред съгласно чл. 14 от устава
на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ.
4639
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Тракия“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.08.2014 г. в 10 ч. на адрес: Пловдив, ул. Георги
Трингов 9, адрес на управление на сдружението,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружението през 2013 г.; 2. приемане на
нови членове в сдружението и прекратяване на
членство в сдружението; 3. избор на нов член
на управителния съвет; 4. приемане на работна
програма на сдружението за 2014 г.; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., при
същия дневен ред и на същото място.
4638
25. – Управителният съвет на сдружение
„Училищно настоятелство СОУ „Цар Симеон
Велики“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на училищното настоятелство на 10.09.2014 г. в 18 ч. в сградата на
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училището на ул. Лука Касъров 13, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на училищното
настоятелство през 2013 г.; 2. финансов отчет на
училищното настоятелство за 2013 г.; 3. разглеждане на молби за освобождаване на членове на
настоятелството и приемане на нови членове
на училищното настоятелство; 4. избор на нов
управителен съвет съгласно чл. 49 от устава на
училищното настоятелство; 5. разни. Канят се за
участие всички родители и граждани, които биха
искали да станат членове на настоятелството.
4606
1. – Управителният съвет на сдружение „Самарянка“, Разград, на основание чл. 23 от устава
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 15.09.2014 г. в 17 ч.
в Разград, бул. България 42, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет на сдружението и годишния доклад за дейността за 2013 г.; предложение за решение – ОС
приема ГФО и годишния доклад за дейността
за 2013 г.; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет от отговорност; предложение
за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет; 3. вземане на
решение за прекратяване на сдружението; предложение за решение – ОС прекратява сдружение
„Самарянка“.
4605
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Локомотив“,
с. Хан Крум, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 1.09.2014 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в с. Хан Крум,
област Шумен, ул. Хан Омуртаг 23, при следния
дневен ред: 1. разглеждане на молби за приемане
на членове; 2. разглеждане на молби за прекратяване на членство в сдружението; 3. вземане на
решение за промяна на устава на клуба относно
наименованието на сдружението; 4. вземане на
решение за промяна на устава на сдружението
относно седалището и адреса на управление; 5.
вземане на решение относно промяна на членовете на управителния съвет и освобождаване от
отговорност; 6. вземане на решение за промяна
на устава на сдружението относно начина на
свикване на заседанието на общото събрание,
като свикването да се извършва чрез покана,
отправена до членовете; 7. вземане на решение
за промяна на устава на сдружението относно
предмета на дейност; 8. вземане на решение за
промяна на устава на сдружението относно целите
и задачите; 9. вземане на решение за приемане
на нов устав на сдружението; 10. организационни
въпроси, свързани с дейността на сдружението и
с евентуалните промени. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден и на същото място в 11 ч.
4531
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