ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 96

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 21 ноември 2014 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана
във Флоренция на 19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия от
18 юни 1992 г.

2

 Решение за попълване състава на
Временната комисия по бюджет и
финанси

2

 Решение за прекратяване правомощията на член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия
 Решение за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг

Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение на Наредба
№ 15 от 2010 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на

3

Министерство
на икономиката и енергетиката

2

2

Министерски съвет
 Постановление № 369 от 14 ноември
2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.

рибарските области“, подмярка 4.1.А.
„Финансова подкрепа за прилагане на
местните стратегии за развитие и
покриване на текущите разходи на
рибарските групи“ по Приоритетна ос
№ 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.

3

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за
условията и реда за предоставяне на
финансови средства на представителните сдружения на потребителите
от държавата

3

Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г.
за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности

6

Комисия за регулиране
на съобщенията
 Решение № 712 от 6 ноември 2014 г.
относно преразглеждане наложените
на предприятията задължения за пренос на радио- и телевизионни програми
по § 3, ал. 1 и 7 ПЗРЗЕС
11
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 274
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Конвенцията за
основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април
1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия
от 18 юни 1992 г., приет от ХLIІI Народно
събрание на 12 ноември 2014 г.
Издаден в София на 17 ноември 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенцията за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на 19 април
1972 г., изменена с Конвенцията за ревизия
от 18 юни 1992 г.
Член единствен. Ратифицира Конвенцията
за основаване на Европейски университетски институт, подписана във Флоренция на
19 април 1972 г., изменена с Конвенцията за
ревизия от 18 юни 1992 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 ноември 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
7894

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Временната комисия
по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 34, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Кирил Петров Цочев за член на
Временната комисия по бюджет и финанси.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 14 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за прекратяване правомощията на член на
Комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 7, т. 1 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия
РЕШИ:
Прекратява правомощията на Орхан Ахмедов Исмаилов като член на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 14 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
8001

РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за подготовка за поемането на външен държавен дълг
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да
води преговори и да предприема всичк и
други необходими действия за подготовка за
поемането на външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни
книжа на международните пазари, както и
на средносрочна програма за емитиране на
дълг на международните капиталови пазари,
чийто размер в рамките на 2014 г. не може
да надвишава 3,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута, при условие за
последваща ратификация.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 19 ноември 2014 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
8090

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369
ОТ 14 НОЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на финансите
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на финансите
за 2014 г. в размер 11 975 000 лв., разпределени, както следва:
1. за защита на държавния интерес във
връзка с образуваните съдебни и арбитражни производства пред правораздавателните
органи в страната и чужбина – 11 775 000 лв.;
2. за изплащане левовата равностойност на
жилищни компенсаторни записи, притежавани
от гражданите, в изпълнение на чл. 7, ал. 3 от
Закона за възстановяване собствеността върху
одържавени недвижими имоти – 200 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата в размер 8 775 000 лв.
да се увеличат разходите по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични
финанси“, бюджетна програма „Защита на
публичните финансови интереси“ по бюджета
на Министерството на финансите за 2014 г.
(2) Със сумата в размер 3 000 000 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на ефективното събиране на всички държавни
приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ по бюджета на
Министерството на финансите за 2014 г.
(3) Със сумата в размер 200 000 лв. да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
Чл. 3. Увеличава показателите по чл. 9,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2014 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2014 г., със сума в размер 16 340 000 лв.;
2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2014 г., със сума в размер 11 975 000 лв.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2014 г. и по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7941

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 15 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1.
„Развитие на рибарските области“, подмярка
4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на
местните стратегии за развитие и покриване
на текущите разходи на рибарските групи“ по
Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на
рибарските области“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2010 г.; изм.
и доп., бр. 47 от 2011 г., бр. 25 от 2012 г., бр. 84
от 2013 г. и бр. 64 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 25, ал. 5 думите „30 септември“
се заменят с „до 15 ноември“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
8041

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и
реда за предоставяне на финансови средства
на представителните сдружения на потребителите от държавата (обн., ДВ, бр. 82 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. имат поне една функционираща приемна
за предоставяне на съвети и информация на
потребителите в областен град на страната;“.
2. Създават се т. 8 и 9:
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„8. поддържат актуална интернет страница
на сдружението;
9. извършват ефективно най-малко 4 от
изброените обществени дейности за защита
интересите на потребителите:
а) завеждат искове за защита на колективните интереси на потребителите;
б) издават списания и специализирани
издания на потребителска тематика;
в) оказват съдействие за решаване на потребителски спорове;
г) осъществяват информационни дейности
и/или кампании в областта на защитата на
потребителите;
д) осъществяват образователни дейности
и/или кампании в областта на защитата на
потребителите;
е) извършват сравнителни тестове и проучвания на стоки и услуги, предоставяни на
българския пазар;
ж) и мат фу н к ц ион и ра щ и п рием н и за
предоставяне на съвети и информация на
потребителите най-малко в една трета от
областните градове на страната.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните допълнения:
1. В края на т. 8 се добавя „и актуална
интернет страница“.
2. Създават се т. 9 и 10:
„9. провеждане на образователни дейности
и/или кампании в областта на защита на
потребителите;
10. извършени сравнителни тестове и проучвания на стоки и услуги, предлагани на
българския пазар.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2:
а) в основния текст след думата „информационни“ се добавя „дейности и/или“;
б) в букви „а“ и „б“ след думата „информационни“ се добавя „дейности и/или“.
2. В т. 3 буква „в“ се отменя.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 2, 3 и 4 се изменят така:
„2. предложения и становища по теми, документи и проекти на нормативни актове, имащи
отношение към защитата на потребителите,
направени пред органи на държавната власт;
3. поддържането на актуална интернет
страница, съдържаща информация за потребителите;
4. функционирането на приемни за предоставяне на съвети и информация на потребителите през последната една година;“.
2. Създават се т. 5 и 6:
„5. осъществените образователни дейности
и/или кампании в областта на защита на
потребителите;
6. извършени сравнителни тестове и проучвания на стоки и услуги, предлагани на
българския пазар.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министърът на икономиката и енергетиката“.
2. В ал. 3 думите „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката
и енергетиката“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „годишен отчет за извършената дейност за защита на потребителите
през последната една година“ се заменят с
„годишен доклад за осъществяваните дейности
и за постигнатите резултати за защита на
правата и интересите на потребителите през
предходната година“;
б) създава се т. 6:
„6. информация за функциониращата приемна в областен град на страната: адрес,
работно време, телефони за контакт и имена
на лицето, отговарящо за приемната, и опис
на предоставените съвети на потребителите
през последната една година.“
2. В ал. 2 думите „Годишният отчет за
извършената дейност“ се заменят с „Годишният доклад за осъществяваните дейности
и за постигнатите резултати за защита на
правата и интересите на потребителите през
предходната година“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думите „годишния
отчет за извършената дейност“ се заменят с
„годишния доклад за осъществяваните дейности и за постигнатите резултати“;
б) в т. 2 след думата „информационни“ се
добавя „дейности и/или“;
в) точка 6 се изменя така:
„6. копие на направените от сдруженията
предложения и становища по теми, документи и проекти на нормативни актове, имащи
отношение към защита на потребителите;“
г) създават се т. 8 и 9:
„8. документи, удостоверяващи проведените
образователни дейности и/или кампании, придружени със снимков материал и/или копия
на отпечатаните информационни материали;
9. документи, удостоверяващи извършените
сравнителни тестове и проучвания на стоки
и услуги, предлагани на българския пазар.“
§ 8. В чл. 12, ал. 1 думите „Министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министърът на икономиката и
енергетиката“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 2 и ал. 3, т. 7“ се
заменят с „и ал. 2“.
2. В ал. 3 цифрата „6“ се заменя с „9“.
§ 10. В чл. 15, ал. 1 думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката и енергетиката“.
2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката и енергетиката“.
§ 12. В чл. 17 думите „Министърът на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министърът на икономиката и
енергетиката“.
§ 13. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“;
б) в т. 5 след думата „информационни“ се
добавя „дейности и/или“;
в) създава се нова т. 10:
„10. провеждане на образователни дейности
и/или кампании, пряко свързани със защита
на потребителите – наем на зали, техника,
материали, изготвяне на презентации и др.;“
г) досегашните т. 10 и 11 стават съответно
т. 11 и 12.
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 10“ се заменят
с „ал. 1, т. 11“.
§ 15. В чл. 21 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката и енергетиката“
и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството
на икономиката и енергетиката“.
§ 16. В чл. 22 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката
и енергетиката“.
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката и енергетиката“.
2. В ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката и енергетиката“
и „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството
на икономиката и енергетиката“.
§ 18. В чл. 24 думите „Министърът на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министърът на икономиката и
енергетиката“.
§ 19. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2
„Тежест на критериите за оценяване на обема и общественото значение на извършената
от сдруженията за защита на потребителите
работа в интерес на потребителите за 20…г.“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. I подточки 2 – 4 се изменят така:
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„2. Проведени дейности и/или кампании
за информиране на потребителите – брошури, публикации, съобщения в средствата за
масова информация, статии на потребителска
тематика, провеждане на работни срещи, семинари и обучения на потребителите и други,
свързани с темата на кампанията – 10 т.:
а) брой на проведените информационни
дейности и/или кампании – 5 т.;
б) мащабност на проведените информационни дейности и/или кампании – 5 т.
3. Издавани списания и специализирани
издания и/или публикации на потребителска
тематика – 10 т.:
а) брой на издавани списания, специализирани издания и брой публикации – 5 т.;
б) тираж на издаваните списания и специализирани издания – 5 т.
4. Оказване на съдействие за уреждане на
потребителски спорове чрез – 20 т.:
а) участие в работата на помирителните
комисии – 15 т.;
б) подадени от сдружението сигнали, жалби и предложения до контролните органи,
изпълняващи функции за защита на потребителите – 5 т.“
2. В т. II се правят следните изменения и
допълнения:
а) в подточка 1 цифрата „8“ се заменя
със „7“;
б) подточки 3 и 4 се изменят така:
„3. Поддържана интернет страница, съдържаща актуална информация за потребителите – 5 т.
4. Функциониращи приемни за предоставяне на съвети и информация на потребителите
в областен град на страната – 10 т.“;
в) създават се подточки 5 и 6:
„5. Проведени образователни дейности
и/или кампании в областта на защитата на
потребителите – 5 т.
6. Извършени сравнителни тестове и проучвания на стоки и услуги, предоставяни на
българския пазар – 9 т.“
§ 20. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Думите „ДО Г-Н ….....................………………
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИК АТА, ЕНЕРГ ЕТ ИК АТА И Т У РИЗМ А“ се за мен я т с
„ДО Г-Н …………..................................................……
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИК АТА И ЕНЕРГЕТИК АТА“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. информация за функциониращата приемна в областен град на страната – адрес,
работно време, телефони за контакт и имена
на лицето, отговарящо за приемната, и опис
на предоставените съвети на потребителите
през последната една година.“
3. Досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „годишен отчет за извършената дейност
за защита на потребителите през последната
една година“ се заменят с „годишен доклад за
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осъществяваните дейности и за постигнатите
резултати за защита на правата и интересите
на потребителите през предходната година“.
§ 21. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на приложението се изменя
така:
„ГОДИШЕН ДОКЛАД
за осъществени дейности и постигнати резултати за защита на правата и интересите
на потребителите за периода от 1.01.....г. до
31.12……г.“
2. В т. I се правят следните изменения и
допълнения:
а) в подточка 2:
аа) в основния текст след думата „Проведени“ се добавя „дейности и/или“;
бб) в букви „а“ и „б“ след думата „информационни“ се добавя „дейности и/или“;
б) в подточка 3 буква „в“ се отменя.
3. В т. II:
а) подточка 3 се изменя така:
„3. Информация за публикуваните на интернет страницата на сдружението теми, рубрики
и/или съобщения през последната година.“;
б) в подточка 4 в началото на изречението
думите „Брой функциониращи приемни“ се
заменят с „Информация и брой функциониращи приемни“;
в) създават се подточки 5 и 6:
„5. Информация за осъществените образователни дейности и/или кампании за защита
на потребителите, придружена със снимков
материал и/или отпечатани информационни
материали, ако има такива.
6. Информация за извършени сравнителни тестове и проучвания на стоки и услуги,
предоставяни на българския пазар, ако има
такива.“
Министър:
Васил Щонов
8002

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО
И НАУКАТА
НАРЕДБА № 2
от 13 ноември 2014 г.

за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за валидиране на професионални
знания, умения и компетентности, придобити
чрез неформално обучение или самостоятелно учене, наричано за краткост по-нататък в
наредбата „валидиране“.
Чл. 2. (1) Валидирането е установяване на
съответствието на професионални знания,
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умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене,
с държавните образователни изисквания за
придобиване на квалификация по професии
и признаване на степен на професионална
квалификация по професия или на квалификация по част от професия.
(2) Целта на валидирането на професионални знания, умения и компетентности е да
улесни достъпа до обучение за придобиване
на квалификация по професия и достъпа до
пазара на труда.
Чл. 3. Валидирането се осъществява по
професии и специалности, включени в Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
Чл. 4. (1) Право на валидиране имат лица,
които притежават необходимото образователно равнище, определено в чл. 40, ал. 3 ЗПОО.
(2) Лицата по ал. 1 могат да заявяват желание за валидиране независимо дали притежават някое от доказателствата, определени
в чл. 13, ал. 2.
(3) Лицата по ал. 1 следва да удостоверят
с медицинско свидетелство, че професията,
по която желаят да валидират професионални
знания, умения и компетентности, не им е
противопоказна.
Чл. 5. (1) Институциите, които имат право
да извършват валидиране, са:
1. професионални училища;
2. професионални гимназии;
3. училища по изкуствата;
4. спортни училища;
5. професионални колежи;
6. центрове за професионално обучение.
(2) Институциите по ал. 1 извършват валидиране по професии, по които са провеждали
или провеждат обучение.
(3) Извършването на процедурите по валидиране, задълженията и отговорностите на
участниците в процеса на валидирането се
конкретизират в правилниците за дейността
на институциите по ал. 1, т. 1 – 5 или в правилниците за устройството и дейността на
институциите по ал. 1, т. 6.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВАЛИДИРАНЕТО
Чл. 6. (1) Валидирането включва процедури по:
1. установяване на придобитите от лицето
професионални знания, умения и компетентности;
2. признаване на степен на професионална
квалификация или на квалификация по част
от професия.
(2) Институцията по чл. 5, ал. 1, в която
лицето е заявило желание за валидиране, го
информира за целите, процедурите по валиди-
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рането и последователността им или насочва
лицето към друга институция, в случай че тя
не организира такова.
Чл. 7. Установяването на придобитите
от лицето професионални знания, умения и
компетентности, заявени за валидиране, се
извършва чрез:
1. определяне на професионалното направление и професията от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6 ЗПОО, по които лицето желае да валидира своите професионални знания, умения
и компетентности;
2. предварително съпоставяне на заявените
от лицето професионални знания, умения и
компетентности с резултатите от ученето,
включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по
съответната професия, което обхваща:
а) анализ на представените от лицето доказателства;
б) проверка на заявени от лицето професионални знания, умения и компетентности,
за които то не представя доказателства или
представените доказателства не съответстват
на резултатите от у ченето в държавното
образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията;
3. насочване към допълнително обучение, когато след съпоставяне на заявените
от лицето професионални знания, умения и
компетентности се установи несъответствие
с резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на
квалификация по професията;
4. проверка на придобитите професионални
знания, умения и компетентности след проведено допълнително обучение;
5. полагане на изпити съгласно чл. 36 и
37 ЗПОО:
а) държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен
на професионална квалификация;
б) изпити по теория и по практика на
професията за признаване на професионална
квалификация по част от професията, организирани в съответствие с чл. 37, ал. 2 ЗПОО.
Чл. 8. Признаването на степен на професионална квалификация или професионална
квалификация по част от професия се извършва
чрез издаване на:
1. свидетелство за валидиране на степен
на професионална квалификация – когато
след успешно положени изпити по чл. 7, т. 5,
буква „а“ са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавното
образователно изискване за придобиване на
квалификация по професия;
2. удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия – когато след успешно положени изпити
по чл. 7, т. 5, буква „б“ са установени една
или няколко единици резултати от ученето,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по
професия;
3. регистриране от институцията по чл. 5,
ал. 1 на издадените документи по т. 1 или 2
в съответната регистрационна книга съгласно
държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета;
4. въвеждане на регистрираните документи
по т. 3:
а) в регистъра на дипломи и свидетелства
за завършено основно и средно образование
и придобита степен на професионална квалификация от директора на институцията по
чл. 5, ал. 1, т. 1 – 5 включително;
б) в регистъра по чл. 42, т. 11 ЗПОО от ръководителя на институцията по чл. 5, ал. 1, т. 6.
Чл. 9. За организиране и провеждане на
валидиране със заповед на директора или
ръководителя на институция по чл. 5, ал. 1
се определя:
1. отговорно лице от педагогическия персонал или от преподавателския състав за организацията и провеждането на процедурите
по валидирането;
2. състав на комисия за дейностите по
чл. 7, т. 1 – 4 включително;
3. състав на комисии за дейностите по
чл. 7, т. 5.
Чл. 10. Лицето по чл. 9, т. 1:
1. организира работата на учителите или
преподавателите, определени да участват в
процедурите по валидиране;
2. предлага на директора или ръководителя
на институцията по чл. 5, ал. 1 състава на
комисиите по чл. 9, т. 2 и 3;
3. ежегодно информира за извършеното
от институцията по валидирането педагогическия съвет – за институциите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 – 5 включително, или структурата,
определена в правилниците за устройството
и дейността им – за институциите по чл. 5,
ал. 1, т. 6;
4. изготвя справки, анализи, доклади и
други документи, свързани с валидирането.
Чл. 11. (1) Комисията по чл. 9, т. 2 се състои най-малко от трима членове.
(2) Комисията включва учители или преподаватели от институцията по чл. 5, ал. 1,
отговарящи на изискванията към обучаващите, посочени в държавното образователно
изискване за придобиване на квалификация
по професията, по която се извършва валидирането.
(3) В състава на комисията може да се
включват и външни за институцията специалисти, отговарящи на изискванията към обучаващите, посочени в държавното образователно
изискване за придобиване на квалификация
по професията.
(4) За всяко лице, заявило желание за
валидиране, се определя консултант – един
от членовете на комисията по ал. 1, който:
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1. подпомага лицето по време на целия
процес на валидиране;
2. отговаря за изготвянето, попълването
и предаването в архива на институцията по
чл. 5, ал. 1 на портфолиото и личния картон
на лицето;
3. изготвя и регистрира издадените документи по чл. 8, т. 1 или 2.
(5) Комисията по ал. 1 извършва следните
процедури:
1. установява наличието на необходимото
образователно равнище по чл. 40, ал. 3 ЗПОО;
2. съпоставя представените от лицето доказателства за придобити чрез неформално
обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с
резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия и изготвя протокол
за съпоставяне;
3. изготвя индивидуален план-график за
провеждане на валидирането;
4. определя начина за проверка на заявените за валидиране от лицето професионални
знания, умения и компетентности, за които
то не представя доказателства или представените такива не съответстват на резултатите от ученето в държавното образователно
изискване за придобиване на квалификация
по професията;
5. определя вида и начина за провеждане
на допълнително обучение;
6. проверява чрез изпитване равнището на
придобитите професионални знания, умения
и компетентности, заявени за валидиране от
лицето, в случаите по чл. 7, т. 2, буква „б“,
както и резултатите от проведеното допълнително обучение;
7. подготвя необходимите материали за
изпитването по т. 6 (тест, казус, въпроси, теми
за есе, практическо задание и др.), както и
критериите и средствата за оценяване (карти,
скали за оценяване и др.); резултатът от изпитването се вписва в протокол с качествени
оценки „признава се“ или „не се признава“;
при резултат от изпитването „не се признава“
лицето има право на следващи изпитвания
в срокове, определени от институцията по
чл. 5, ал. 1;
8. взема решение и изготвя протокол за
допускане до изпити по чл. 7, т. 5 съгласно
държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.
Чл. 12. Съставът и задълженията на комисиите по чл. 9, т. 3 за подготовка, организиране и провеждане на държавни изпити по
теория и по практика на професията или на
изпити по теория и по практика на професията за придобиване на квалификация по част
от професията се определят в съответствие
с чл. 35 ЗПОО и държавното образователно
изискване за системата за оценяване.
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Чл. 13. (1) Процедурите по валидиране се
организират след подадено от лицето заявление
по образец до директора или ръководителя
на институцията по чл. 5, ал. 1 съгласно
приложението.
(2) За доказване на придобитите професионални знания, умения и компетентности,
заявени за валидиране, лицето представя копия
на притежавани от него документи заедно с
оригиналите за сверяване – трудова книжка
или препис-извлечение от трудовата книжка,
служебна книжка, осигурителна книжка, документ за образователно равнище, атестации,
референции, свидетелства и удостоверения от
предишни професионални обучения, артефак
ти, снимки на артефакти и др.
(3) Заявлението и документите по ал. 2 се
регистрират във входящия дневник на институцията по чл. 5, ал. 1, като оригиналите на
документите се връщат на лицето.
(4) Заявлението по ал. 1, заверените от лицето копия на документите, други доказателства
по ал. 2 и попълнена от него професионална
автобиография се включват в създадено от
институцията по чл. 5, ал. 1 портфолио. За
съдържанието на портфолиото се изготвя опис
с наименованието и датата на представянето
на документите и другите доказателства.
(5) В портфолиото на лицето се включват и създадените по време на процедурите
за валидиране документи – план-график за
провеждане на валидирането, темите за допълнителното обучение и др.
(6) Портфолиото на лицето се съхранява
в папка на място, определено със заповед на
директора или ръководителя на институцията,
а след приключването на валидирането – в
архива на институцията със срок постоянен.
(7) За извършване на процедурите по валидиране се сключва договор между институцията по чл. 5, ал. 1 и лицето-заявител, в
който се уреждат правата и задълженията
на страните, организацията, провеждането,
материалното и финансовото осигуряване.
Чл. 14. (1) Допълнително обучение по чл. 7,
т. 3 може да се организира:
1. По теория чрез:
а) самостоятелна подготовка;
б) участие в курс, когато институцията
по чл. 5, ал. 1 предлага такава възможност;
в) комбиниране на видовете обучение по
буква „а“ и буква „б“.
2. По практика в зависимост от възможностите на институцията по чл. 4, ал. 1 и на
лицето-заявител:
а) в институцията, която провежда валидирането;
б) на работното място на лицето или на
друго работно място при същия работодател;
в) на подходящо работно място при друг
работодател;
г) комбиниране на видовете обучение по
букви „а“ – „в“.
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(2) Допълнителното обучение по ал. 1, т. 1
и 2 може да се организира индивидуално или
в група.
(3) Лицето заявява писмено пред комисията
по чл. 9, т. 2 своя избор за вида на допълнителното обучение по ал. 1, т. 1 и/или ал. 1, т. 2.
(4) Допълнителното обучение по ал. 1, т. 1
и/или ал. 1, т. 2 се организира по индивидуалния план-график за провеждане на валидирането на професионални знания, умения
и компетентности.
(5) За подготовката на избраното допълнително обучение комисията по чл. 9, т. 2
предоставя на лицето-заявител описание на
съдържанието на допълнителното обучение
по теория и/или по практика, както и препоръчителни източници за информация.
Чл. 15. (1) Държавните изпити по чл. 7,
т. 5, буква „а“ и изпитите по чл. 7, т. 5, буква
„б“ могат да се провеждат не повече от един
път всеки месец.
(2) За датите на изпитите институциите по
чл. 5, т. 1 – 5 уведомяват писмено регионалния
инспекторат по образованието най-малко една
седмица преди датите за провеждането им.
(3) За датите на изпитите институциите по
чл. 5, т. 6 уведомяват писмено Националната
агенция за професионално образование и обучение най-малко една седмица преди датите
за провеждането им.
(4) Датите на изпитите и сроковете за
подаване на заявленията за явяване се определят по график, утвърден от директора или
ръководителя на институцията по чл. 5, ал. 1.
(5) Лицата, заявили за валидиране професионални знания, умения и компетентности,
придобити чрез неформално обучение или
самостоятелно учене, имат право да се явяват
неограничен брой пъти до успешно полагане
на изпитите по чл. 7, т. 5.
Чл. 16. (1) Лицата, получили свидетелство
по чл. 8, т. 1, ползват правата на лицата,
получили свидетелство за професионална
квалификация по чл. 38, ал. 2, т. 2 ЗПОО.
(2) Лицата, получили удостоверение по
чл. 8, т. 2, ползват правата на лицата, получили
удостоверение за професионално обучение по
чл. 38, ал. 3 ЗПОО.
(3) Съдържанието на документите по ал. 1
и 2 се определя в съответствие с държавното
образователно изискване за документите за
системата на народната просвета.
Г л а в а

т р е т а
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по чл. 11, ал. 5, т. 3, се счита за прекъснало
валидирането.
Чл. 18. Всички протоколи, неприключени
към момента на прекъсване на процедурите
по валидиране, се приключват от комисиите
по чл. 9, т. 2 и 3 с вписване на основанието
за прекъсване, както и на номера и датата на
заявлението по чл. 17, ал. 1, ако има такова.
Чл. 19. (1) Лицето-заявител може да възоб
нови процедурите по валидирането на същите
професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение
или самостоятелно учене, като подаде ново
заявление по чл. 13, ал. 1 в институцията по
чл. 5, ал. 1.
(2) При подаване на заявление по ал. 1
лицето представя документи по чл. 13, ал. 2
само ако те са придобити или изменени след
прекъсване на процедурата.
(3) След възобновяването им процедурите
по валидирането продължават в съответствие
с действащото към датата на подаване на заявлението по ал. 1 държавно образователно
изискване за придобиване на квалификация
по професия.
(4) За установени и признати резултати от
ученето преди възобновяването не се изготвят
нови протоколи за съпоставяне.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ НА ВАЛИДИРАНЕТО
Чл. 20. Контролът по организацията и провеждането на валидирането се осъществява:
1. за институциите по чл. 5, ал. 1, т. 1 – 5 от
регионалните инспекторати по образованието;
2. за институциите по чл. 5, ал. 1, т. 6 от
Националната агенция за професионално
образование и обучение.
Чл. 21. Регионалните инспекторати по
образованието и Националната агенция за
професионално образование и обучение осигуряват съответно за институциите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 – 5 и по чл. 5, ал. 1, т. 6:
1. консултиране, информиране, предоставяне на информационни и методически материали и на нормативни документи за валидиране;
2. информация за добри практики.
Чл. 22. Институциите по чл. 5, ал. 1 включват във вътрешната си система за осигуряване
на качеството и процедурите по валидирането.
Г л а в а

п е т а

ПРЕКЪСВАНЕ НА ВАЛИДИРАНЕТО

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО
ВАЛИДИРАНЕ

Чл. 17. (1) Лицето-заявител по свое желание
може да прекъсне процедурите по валидиране
по всяко време, като подаде заявление за това
до институцията по чл. 5, ал. 1.
(2) Лице, което не е подало заявление по
ал. 1 и повече от шест месеца не изпълнява
предвидените процеду ри от план-графика

Чл. 23. Процедурите по валидиране могат
да се финансират със средства от физически
лица, от юридически лица, от програми и
проекти, финансирани с национални и регионални средства, със средства от европейските структурни фондове или със средства
от европейското икономическо пространство.
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Чл. 24. (1) За разходите, направени от
институциите по чл. 5, ал. 1 за установяване,
документиране, оценяване и признаване на
опита на лицата, както и за провеждане на
изпитите за придобиване на професионална
квалификация, се заплащат суми в размер,
определен от институцията.
(2) Институциите по чл. 5, ал. 1 разработват
план-сметки за всяка процедура от валидирането на професионална квалификация.
(3) В план-сметките се включват всички
преки и непреки разходи на институцията.
(4) План-сметките се утвърждават от директора или ръководителя на институцията
по чл. 5, ал. 1.
(5) Сумите по ал. 1 не могат да надвишават
действителния размер на разходите.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „портфолио“ е комплект от документи, артефакти,
снимки на артефакти, проекти и др., представени от лицето, както и такива, създадени
при валидирането с цел доказване на професионални знания, умения и компетентности,
придобити чрез неформално обучение или
самостоятелно учене по професия или по
част от професия.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 40, ал. 10 от Закона за професионалното
образование и обучение.
§ 3. До приемане на държавни образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии, съответстващи на
изискванията на чл. 13, ал. 4 от Закона за
професионалното образование и обучение, за
валидиране се прилагат приетите държавни
образователни изисквания за придобиване
на квалификация по професии, в които са
включени резултатите от ученето или професионалните компетенции.
§ 4. В случай че няма прието държавно
образователно изиск ване за придобиване
на квалификация по професия, се прилагат
утвърдените от министъра на образованието
и науката учебни планове и програми по
съответните професии.
§ 5. Лицата, на които до влизане в сила
на тази наредба са издадени сертификати за
професионална квалификация по професия
или за професионална квалификация по част
от професията, вследствие признаване на професионални знания, умения и компетентности
от професионална гимназия, включена в проект, финансиран със средства от европейските
структурни фондове, имат право да получат
документите по чл. 8, т. 1 или 2.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2015 г.
Министър:
Тодор Танев
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Приложение
към чл. 13, ал. 1
Вх. № ............/........

ДО
ДИРЕКТОРА/
РЪКОВОДИТЕЛЯ
НА .................................
(наименование на институцията по валидиране)
гр. ...................................

З А Я В Л Е Н И Е
от ..................................................., ЕГН .....................
(собствено, бащино и фамилно
име на заявителя)
Адрес за кореспонденция:
гр./с. ................................., пощенски код ................,
област …............................., община ..............................,
бул./ул./ж.к. .................... № ..., бл. ....., вх. ....., ап. ....,
тел./факс …….……., GSM ..............., е-mail .....................
Постоянен адрес: гр./с. ......................................,
пощенски код ................, област …..........................,
община ...................., бул./ул./ж.к. ................ № ..…,
бл. ......, вх. ....., ап. .....
ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/
РЪКОВОДИТЕЛ,
Желая да бъда включен/а в процедура за
установяване и признаване на професионални
знания, умения и компетентности, придобити
чрез неформално обучение или самостоятелно
учене по:
професия: ...................................., код ..........................,
специалност …………………………..., код ………….....………
(по Списъка на професиите за професионално образование и обучение)
Към датата на подаване на заявлението:
(отбележете вярното със знака ü)
p работя като ............................................................
в ........................................................................................
(наименование на фирмата/предприятието, aдрес)
(попълва се по желание)
p самонаето лице
p безработен съм от .......... години/ ......... месеца
p нямам трудов стаж
Притежаваните от мен знания, умения/компетентности са придобити чрез:
(отбележете верните със знака ü)
p участие в организирани от Агенцията по заетостта курсове за професионално обучение
по част от професия/степен на квалификация
p участие в организирано от работодателя обучение
p придобит опит в работа по трудова заетост
на работното място
p придобит опит от самостоятелни дейности
p участие по собствена инициатива в обучения,
извършвани от учебни организации
p участие в обучения с популярен характер,
организирани от неучебни организации
p обу чителни програми на електронните и
печатните медии
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p инцидентни участия в популяризаторски и
информационни инициативи на организации
с разнообразен характер
p използване на самоучители, наръчници, ръководства
p информация и обучение от роднини и близки
p други източници
Притежаваните от мен знания, умения и
компетентности досега съм прилагал/а:
(отбележете верните със знака ü)
p в изпълнявана по трудов договор заетост
p за получаване на допълнителни доходи от
неформална/инцидентна заетост
p за битови потребности
p в любителска дейност за обществени ползи
p в помощ на близки и приятели
p като хоби
p за обучение/предаване на знания, умения и
компетентности на други хора
p за друго ........................
		
(какво)
p не мога да преценя
Прилагам заверени от мен копия от документи
за участие в курсове за професионално обучение,
за трудов стаж, опит, постижения в областта на
посочените професионални знания, умения и
компетентности (удостоверения, свидетелства,
служебни бележки, др.):
1. .................................................................................
2. .................................................................................
3. .................................................................................
(ако има и други подходящи, допълнете
с нови редове)
При необходимост ще представя допълнителна информация във връзка с валидиране на
заявената от мен професионална квалификация.
Дата ……………………… С уважение: ..........................
(трите имена)
(подпис)
7942

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 712
от 6 ноември 2014 г.
На основание § 3, ал. 7 във връзка с ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
(ПЗР) на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) във връзка с Решение № 248 от
22.05.2014 г. на Комисията за регулиране на
съобщенията Комисията за регулиране на
съобщенията
РЕШИ:
Продължава задълженията за разпространение на националните и регионалните програми на Българската национална телевизия
и Българското национално радио, наложени
с § 3, ал. 1 ПЗРЗЕС на предприятията, които
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предоставят услугата „радио- и телевизионно
разпространение“ чрез кабелни и сателитни
електронни съобщителни мрежи.
Мотиви
Съгласно § 3, ал. 1 ПЗРЗЕС предприятията,
които предоставят услугата „радио- и телевизионно разпространение“ чрез кабелни и
сателитни електронни съобщителни мрежи,
разпространяват безвъзмездно в реално време
националните и регионалните програми на
Българската национална телевизия и Българското национално радио до преразглеждане
на задълженията по реда на ал. 7 от същата
разпоредба.
Съгласно § 3, ал. 7 ПЗРЗЕС Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС) е задължена
да преразгледа наложените на предприятията
задължения за пренос на радио- и телевизионни програми по реда на ЗЕС и на Закона
за радиото и телевизията (ЗРТ).
Решението за преразглеждане на задълженията има неопределен кръг адресати, които
не са посочени индивидуално, а като общи
категории, поради което решението на комисията представлява общ административен акт
по смисъла на чл. 65 АПК. В изпълнение на
чл. 36 ЗЕС комисията проведе процедура за
обществено обсъждане по проект на решение за преразглеждане на задълженията за
задължително разпространение на радио- и
телевизионни програми, наложени с § 3, ал. 1
ПЗРЗЕС на предприятията, които предоставят
кабелни и сателитни мрежи за разпространяване на радио- и телевизионни програми. В
рамките на процедурата постъпи становище
от „Национално сдружение на малките и
средните кабелни оператори „ТВ клуб 2000“
(вх. № 12-01-2462 от 20.06.2014 г.).
В регулаторната практика на държавите – членки на Европейския съюз, задължения
за задължително разпространение се налагат
преди всичко на предприятията, които предоставят кабелни и сателитни електронни
съобщителни мрежи, за да се гарантира,
че определено съдържание (радио- и телевизионни програми) е достъпно за всички
потребители. Задълженията се налагат в обществен интерес, за да се осигури достъпът на
потребителите до обществено важна информация и да се гарантира медиен плурализъм
и културно многоо бразие. В практиката на
държавите – членки на ЕС, задълженията
за разпространение на определени радио- и
телевизионни програми се прилагат по различни критерии, като няма единни параметри,
които се прилагат по отношение на понятието
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„значителен брой крайни потребители“ и
„основно средство за приемане на радио- и
телевизионни програми“.
Задължението по § 3, ал. 7 ПЗРЗЕС за
преразглеждане на наложените задължения за
задължителен пренос въвежда изискванията
на чл. 31(1) от Директива 2002/22/ЕО. Съгласно тази разпоредба държавите – членки
на ЕС, могат да налагат разумни задължения
за пренос на определени радио- и телевизионни канали и допълващи ги услуги, особено
услуги за достъп, целящи предоставяне на
подходящ достъп за крайни ползватели с
увреждания, върху попадащи под тяхната
юрисдикция предприятия, които предоставят
електронни съобщителни мрежи за разпространение на радио- или телевизионни канали
на обществото, когато значителен брой крайни
ползватели на такива мрежи ги използват
като основно средство за пол у чаване на
радио- и телевизионни канали. С оглед на
това КРС следва да прецени дали мрежите,
посочени в § 3, ал. 1 ПЗРЗЕС, се използват
от значителен брой крайни потребители като
основно средство за приемане на радио- и
телевизионни програми.
При приемане на решение по § 3, ал. 7
ПЗРЗЕС комисията следва да установи дали
всички критерии на чл. 31 от Директивата са
изпълнени по отношение на задълженията,
които са предмет на това решение:
• Задълженията се налагат само на тези
мрежи, които се ползват от значителен брой
крайни потребители, включително крайни
потребители с увреж дания, като основно
средство за приемане на радио- и телевизион
ни програми.
• Задълженията следва да са разумни, пропорционални и прозрачни и равнопоставени.
• Задълженията се налагат само когато са
необходими за постигането на цели от общ
интерес, които следва да са ясно определени.
По отношение на последните две групи
критерии КРС отчита, че законодателят е
на лож и л за дъл жени я та за за дъл ж и телно
разпространение на радио- и телевизионни
програми с изрична законова разпоредба.
Целите, които се преследват със законовата
разпоредба, са в обществения интерес, който се изразява в осигуряване на достъп на
гражданите до програмите на обществените
радио- и телевизионни оператори, които са
натоварени със задача в обществен интерес.
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Поради това, че преценката за съображенията от обществен интерес е направена от
законодателя, КРС следва да направи оценка
единствено дали задълженията са обосновани с оглед на това, че мрежите, за които
са наложени задълженията, се използват от
значителен брой крайни потребители като
основно средство за получаване на радио- и
телевизионни програми.
Анализ на състоянието и тенденциите на
развитие на броя и структурата на абонатите
на платена телевизия (кабелна, спътникова
(сателитна) и IPTV) в България за периода
2009 – 2013 г.
Анализът на състоянието и тенденциите на
развитие на броя и структурата на абонатите
на платена телевизия в България следва да
се осъществи при отчитане влиянието на
новонавлизащата платформа IP телевизия
с цел постигане на пълнота на анализа,
тъй като е възможно внедряването на нови
технологии да повлияе върху предлагането
и търсенето на абонатите на кабелни и сателитни мрежи.
Към края на 2013 г. 1 742 455 крайни потребители (абонати) в България са използвали платена телевизия, като 47,7 % от тях
са абонати на кабелна телевизия, 44,0 % – на
сателитна, и 8,3 % – на IPTV (фигура 1). За
периода 2009 – 2013 г. е налице кумулативен
прираст от 15,8 % в броя на абонатите на платена телевизия у нас, като за последните две
години от разглеждания период се наблюдава
устойчив ръст от 6,5 % на годишна база.
Тенденцията на развитие при структурата
на абонатите на платена телевизия за периода
2009 – 2013 г. показва (фигура 1), че е налице
силна междуплатформена конкуренция на
пазара, като относителният дял на абонатите
на кабелната телевизия в общия брой абонати
на платена телевизия намалява от 79,5 % на
47,7 % през посочения период, а относителният
дял на абонатите на другите две платформи
за разпространение нараства съответно от
20,4 % на 44 % при сателитната телевизия и
от 0,1 % до 8,3 % при IP телевизията. Видно
от данните, независимо от значителния спад
в броя абонати на кабелната телевизия, посочената мрежа продължава да бъде най-често
използваната платформа за разпространение
на платена телевизия в страната към края
на 2013 г.
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Фигура 1

Източник: Данни, подадени в КРС
Към края на 2013 г. 58 % от българските
домакинства са използвали платена телевизия,
като за периода 2009 – 2013 г. се наблюдава
ръст от 6,5 процентни пункта при този показател. На фигура 2 е представена тенденцията
на развитие на проникването на платената
телевизия у нас сред домакинствата по видове
платформи и въз основа на нея може да се
отчете, че към края на 2013 г. 27,6 % от българските домакинства са използвали кабелна

телевизия, 25,5 % – сателитна, и 4,8 % – IPTV.
Аналогично с описанието на пазарните дялове на различните платформи, представено
по-горе, в рамките на разглеждания период
се наблюдава устойчив ръст при проникването на сателитната (15 процентни пункта)
и IP телевизията (4,7 процентни пункта) сред
домакинствата за сметка на кабелната, при
която е налице низходяща тенденция на показателя от 13,3 процентни пункта.
Фигура 2

Източник: Данни, подадени в КРС
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Независимо от посочения факт, че абонатите на IPTV са се увеличили многократно
(78 пъти) през последните години, към края
на 2013 г., както вече бе посочено, делът на
българските домакинства, които използват
IP телевизия, е относително малък. В тази
връзка следва да се отбележи, че очакванията
са през следващите години IP телевизията у
нас да придобива по-голяма популярност както сред предприятията, които я предоставят
на пазара, така и сред потребителите, като
проникването є сред българските домакинства се очаква да продължи възходящата си
тенденция, но с по-бавни темпове в сравнение с периода на навлизане на посочения вид
технология на пазара.
Видно от представената фигура 3, очакваните тенденции на развитие на броя абонати
за отделните платформи, предоставящи платена телевизия, показват, че преимуществено
значение сред потребителите ще имат кабелната и сателитната телевизия. Направената
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прогноза се базира на тренда/тенденцията
на развитие на динамичния/временен ред
от данни за броя на абонатите на трите ви
да мрежи.
Очакваните темпове на спад в броя на
потребителите, използващи кабелна телевизия, вероятно ще намалява през следващите
години и до 2018 г. вероятният брой абонати на този вид платформа ще бъде почти
690 000. Същевременно, броят на абонатите,
използващи сателитна телевизия, следва да
продължи нарастването си, като се очаква към 2018 г. да достигне около 967 000.
IP телевизията, от друга страна, се очаква да
запази относително нисък пазарен дял и да
бъде реална алтернатива на посочените две
платформи основно сред платежоспособните
потребители сред високодоходните групи от
населението, използващи няколко електронни
съобщителни услуги в пакет. Очакваният
брой абонати на IPTV през 2018 г. е почти
220 000.
Фигура 3

Източник: Данни, подадени в КРС, и изчисления на КРС
При реализиране на посочените прогнозни резултати от анализа на броя абонати на
трите платформи за предоставяне на платена
телевизия калкулираните пазарни дялове към
2018 г. биха били съответно: сателитна телевизия – 51,6 %, кабелна телевизия – 36,8 %, и
за IPTV – 11,6 %, при степен на проникване
на платената телевизия сред домакинствата
(при запазване постоянен брой на последните) – 62,4 %. В допълнение е редно да се
отбележи, че при повишаване на стандарта на
живот на населението, което към момента не
използва платена телевизия, е много вероятно

този сегмент от потребители да използват
сателитна или кабелна телевизия, тъй като
те не изискват в по-голяма степен наличието
на умения и устройства с висока сложност
при използване в сравнение с IP телевизията.
С оглед изложеното дотук по отношение
на позицията на кабелните и сателитните
мрежи като двете водещи платформи за разпространение на съдържание КРС счита, че
същите запазват своята позиция на основно
средство за получаване на радио- и телевизионни програми и алтернатива на наземното
радиоразпръскване.
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Както е посочено по-горе, преценката за
изпълнението на останалите критерии по
чл. 31 от Директива 2002/22/ЕО е направена
от законодателя с приемане на измененията
в ПЗР на ЗЕС. При преразглеждането на задълженията КРС е обвързана от волята на
законодателя по отношение на обхвата на
задълженията, поради което КРС приема, че
продължаването на задълженията в същия обхват е обосновано с оглед на това, че мрежите
на предприятията, които предоставят кабелни
и сателитни електронни съобщителни мрежи,
са основно средство за приемане на радио- и
телевизионни програми. Законодателят е приел
разпоредбата на § 3, ал. 1 ПЗРЗЕС в обществен
интерес, с което са изпълнени критериите на
чл. 31 от Директива 2002/22/ЕО.
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С оглед на изложеното дотук КРС приема, че мрежите на предприятията, които
предоставят кабелни и сателитни електронни
съобщителни мрежи, представляват основно
средство за приемане на радио- и телевизионни
програми. Поради това комисията счита, че
задълженията следва да бъдат продължени,
като обхватът на задълженията се запазва
така, както е определен в § 3, ал. 1 ПЗРЗЕС.
На основание чл. 179 А ПК решението
подлежи на обжалване в едномесечен срок от
съобщението за издаването му или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата,
участвали в производството.
Председател:
Веселин Божков
7977

Поправка. Министерството на външните работи прави следната поправка в Консулската конвенция
между Република България и Грузия (ДВ, бр. 143 от 1998 г.): думите „В сила от 27 декември 1998 г.“
да се четат „В сила от 26 декември 1998 г.“.
8069
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-834
от 24 октомври 2014 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че са невъзстановимо увредени и изсъхнали:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида полски бряст (Ulmus
minor), намиращо се в двора на Къкринското
ханче, землището на с. Къкрина, община Ловеч, област Ловеч, обявено със Заповед № 2679
от 18.10.1969 г. на Министерството на горите и
горската промишленост (ДВ, бр. 99 от 1969 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 147.
1.2. Вековно дърво от вида полски бряст (Ulmus
minor), намиращо се в местност Блатото, землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч,
обявено със Заповед № 1762 от 28.06.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната
среда (ДВ, бр. 59 от 1972 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 513.
1.3. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в отдел 2 „в“ по ЛУП на
ГС – Плевен, от 1965 г., землището на с. Долни
Луковит, община Искър, област Плевен, обявено
е със Заповед № 3701 от 29.12.1972 г. на Министерството на горите и опазване на природната
среда (ДВ, бр. 13 от 1973 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 540.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7943

За министър:
Вл. Дончев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 691
от 23 октомври 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следните обекти: магазин (сграда с идентификатор 14831.6501.946.14),
с. Герман, ул. Младежка 2а, общински нежили-

щен имот, стопанисван от район „Панчарево“, с
АОС № 4689 от 7.08.2013 г. и със съответното му
право на строеж и поземлен имот с идентификатор 68134.4082.6113, София, ж.к. Младост
1, кв. 1, ул. Димитър Моллов и локално платно
на бул. Цариградско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС
№ 1735 от 26.04.2011 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационните сделки
за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
7908

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1501
от 7 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 105 от
20.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 16.12.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно над
даване за продажбата на сграда с идентификатор
68134.1505.2287.14, София, ж.к. Дружба 2, до бл. 310,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 33 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 3300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.12.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
7909

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1502
от 7 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 691 от
23.10.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 17.12.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на магазин (сграда с идентификатор
14831.6501.946.14), с. Герман, ул. Младежка 2а, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.12.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7910

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1503
от 7 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 691 от
23.10.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 17.12.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6,
ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор
68134.4082.6113, София, ж.к. Младост 1, кв. 1,
ул. Димитър Моллов и локалното платно на
бул. Цариградско шосе, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“.
2. Начална тръжна цена – 452 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.12.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7911

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1504
от 7 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 15.12.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
68134.1108.8 и построените в него 2 сгради с идентификатори 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2, кв. 14,
ул. Сирма войвода 16, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“, София.
2. Начална тръжна цена – 251 000 лв. (15,64 %
от сделката се облагат с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 25 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.12.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7912

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 1505
от 7 ноември 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 69 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 15.12.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с пл. № 30 (бивш
ПИ с пл. № 18), кв. 227, София, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска), обособена
част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията
на район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 676 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 67 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.12.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

7913

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РД-02-01-214
10 ноември 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
а л. 8 П ПЗСПЗЗ във вр ъ зк а с п ро т окол о т
2.07.2014 г. на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ
одобрявам помощен план и план на новообразуваните имоти и регистър на имотите към него в
графичен и цифров вид на земите, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове,
посочени в § 4 ПЗРЗСПЗЗ, за териториите по § 4
ПЗРЗСПЗЗ в местности в землище с. Гарван с
ЕКАТТЕ 14533, включващ кадастрални райони 401,
402, 403, 404, 405 и 406, и в землище с. Гачевци,
ЕКАТТЕ 14218, включващ кадастрални райони
251, 438, 482, 466, 468, 471, 472, 470, 484, 486, 473,
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 483, 487, 493 и 494,
община Габрово.

ВЕСТНИК
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Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти заинтересованите лица могат
да подават чрез областния управител на област
Габрово пред районния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“

7991

Областен управител:
Л. Хранова-Петкова

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1951
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 ЗУТ
(отм., ДВ бр. 82 от 2012 г.) и с § 8, ал. 6 ПРЗУТ,
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
за ПИ с ид. 36498.702.1975, както и приложените В и К и ел. схеми в местността Бадемлика,
землище гр. Карлово, във връзка с промяна
предназначението на земеделска земя.
Подробният устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.702.1975
по КККР да се образува УПИ 1975 – жилищно
строителство, както и приложените В и К и ел.
схеми в м. Бадемлика, землище гр. Карлово, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Жм – жилищна, с ниско застрояване.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

7984

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-330
от 11 ноември 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 2.09.2014 г. на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и констативен
протокол от 5.11.2014 г. на Община Кюстендил
одобрявам помощен план и план на новообразуваните имоти по § 4 ПЗРЗСПЗЗ за имоти с
идентификатори № 23282.401.1 и № 23282.401.2, попадащи в местност Свети Никола, имот № 120022
от КВС в землището на с. Драговищица, община
Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.

7987

Областен управител:
Ив. Каракашки

БРОЙ 96

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
РЕШЕНИЕ № 542
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нови пазар, реши:
Одобрява проект за изменение ПУП – план
за регулация по плана на с. Стан, община Нови
пазар, на част от кв. 16 и кв. 28, като с отварянето на ул. Дунав източно се образува нов кв. 63.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез общината
до Административния съд – Шумен.

7985

Председател:
Н. Николов

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 680
от 28 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – Раз
град, реши:
Одобрява подробни устройствени планове
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
с териториален обхват – части от одобрените
зони за въздействие, определени от ИПГВР на
гр. Разград, както следва:
В Зона със социален характер, включваща
квартал Орел, ул. Ивайло и бившата база на ОД
„Жандармерия“; кв. 637, кв. 640, кв. 642, кв. 639,
кв. 633, кв. 611 и имот № 179, включен в откритата
процедура по изработване на ОУПО.
В Зона с потенциал за икономическо развитие –
кв. 334, намиращ се до Бизнес зона „Перистър“
и бивш Военен завод.
В Зона на публични функции с висока обществена значимост, включваща старата част
на кв. Варош и централното градско ядро, заедно
със зоната между бул. Бели Лом, ул. Странджа,
ул. Дунав и ул. Никола Икономов, кв. 63б, кв. 63,
кв. 305, кв. 55, кв. 56, кв. 56а, кв. 56б, кв. 64,
кв. 66, кв. 47.
За посочените зони са образувани и нови
квартали с № 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811.
Решен ие т о под леж и н а о с порв а не п р ед
Администр ативния съд – Разград, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7986

Председател:
М. Цанева

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1056
от 30 октомври 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните
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територии за „Второстепенни улици от о.т. 160 до
о.т. 129, от о.т. 104 до о.т. 107, от о.т. 53 до о.т. 56,
землище гр. Созопол и землище с. Равадиново“,
като: в частта на осови точки 160-159-158-157-156155-150 улицата е проектирана с ширина 8 м (5 м
улично платно и тротоари двустранно по 1,50 м);
в частта на осови точки 150-149-148-147-146-145-144143-142-141-140-139-138-137-136-135-134-133-132-131130-129 улицата е проектирана с ширина 7 м (5 м
улично платно и тротоари двустранно по 1 м); в
частта на осови точки 104-105-106-107 улицата е
проектирана с ширина 9 м (6 м улично платно
и тротоари двустранно по 1,50 м, завършваща с
уширение с дължина 27,42 м и ширина 17,60 м);
в частта на осови точки 53-54-55-56 улицата е
проектирана с ширина 7,50 м (6 м улично платно
и тротоар едностранно от 1,50 м, завършваща с
уширение с дължина 33,20 м и ширина 20,03 м).
Заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас, чрез Общинския
съвет – гр. Созопол (чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ).

7992

Председател:
Кр. Германова

43. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д. д. № 8/2014 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Пловдив, Цветелина Николова Жикова – адвокат от Адвокатската колегия – Пловдив,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 12 месеца.
7914
44. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 157/2014 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Гълъбин Колев Кирилов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 3 месеца.
7915
45. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 146/2014 г.
на Д исц и п л и нарн и я с ъд п ри А д вок ат ск ата
колегия – София, А лександър Димитров Пашин – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
7916
46. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 177/2014 г. на Дисциплинарния съд
при А двокатската колегия – София, Милена
Божанова Минчева – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.
7917
47. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 186/2014 г. на Дисциплинарния
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съд при Адвокатската колегия – София, Силвия
Игнатова Милчева – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.
7918
48. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 184/2014 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Пламен
Парашкевов Стефанов – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.
7919
49. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 168/2014 г. на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – София, Киро Димитров Христов – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
7920
50. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 163/2014 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Зорница
Данчева Цветанова – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.
7921
51. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 162/2014 г. на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – София, Добрин
Радославов Додев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 3 месеца.
7922
52. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 189/2014 г. на Дисциплинарния съд
при Адвокатската колегия – София, Чавдар Георгиев Венчев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок 6 месеца.
7923
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от
км 89+100 до км 108+260, подучастък Път II-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на Свиленград, област Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Кирки Василева Юрукова,
собственик на имот № 136007, намиращ се в
землището на Свиленград, община Свиленград,
които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
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от имот № 136007, намиращ се в землището на
Свиленград, община Свиленград. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7927
17а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от
км 89+100 до км 108+260, подучастък Път II-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на Свиленград, област
Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Лиляна Атанасова Димитрова, собственик на имот
№ 136010, намиращ се в землището на Свиленград, община Свиленград, която не може да
бъде намерена на адрес поради пребиваването є
в чужбина, за постановяването на Решение № 813
на Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 136010, намиращ се в
землището на Свиленград, община Свиленград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7928
17б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от
км 89+100 до км 108+260, подучастък Път II-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на Свиленград, област
Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Хрисо Петрова Широва, собственик на
имот № 136036 и имот № 146004, намиращи се в
землището на Свиленград, община Свиленград,
които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 на Министерския съвет
от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 136036 и част от имот № 146004, намиращи се
в землището на Свиленград, община Свиленград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7929
17в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от
км 89+100 до км 108+260, подучастък Път II-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на Свиленград, област
Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър Иванов Каратепелиев,
собственик на имот № 136042, намиращ се в
землището на Свиленград, община Свиленград,
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които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 136042, намиращ се в землището на
Свиленград, община Свиленград. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7930
17г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от
км 89+100 до км 108+260, подучастък Път II-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на Свиленград, област
Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Христов Шиманов, собственик на имот № 146006,
намиращ се в землището на Свиленград, община
Свиленград, който не може да бъде открит на
адрес, за постановяването на Решение № 813 на
Министерския съвет от 21.12.2013 г., с което е
отчуждена част от имот № 146006, намиращ се в
землището на Свиленград, община Свиленград.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7931
17д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от
км 89+100 до км 108+260, подучастък Път II-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на Свиленград, област Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Елена Петрова Каракачанова,
собственик на имот № 147033, намиращ се в
землището на Свиленград, община Свиленград,
които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 147033, намиращ се в землището на
Свиленград, община Свиленград. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7932
17е. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от
км 89+100 до км 108+260, подучастък Път II-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на Свиленград, област Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Димитър Василев Грозев,
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собственик на имот № 164015, намиращ се в
землището на Свиленград, община Свиленград,
които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 164015, намиращ се в землището на
Свиленград, община Свиленград. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7933
17ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от
км 89+100 до км 108+260, подучастък Път II-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на Свиленград, област Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Димитър Христов Скерлев,
собственик на имот № 164018, намиращ се в
землището на Свиленград, община Свиленград,
които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 164018, намиращ се в землището на
Свиленград, община Свиленград. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7934
17з. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от
км 89+100 до км 108+260, подучастък Път II-80
(Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000
до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при
км 99+280“ в землището на Свиленград, област Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Иванка Николова Вълчева,
собственик на имот № 196001, намиращ се в
землището на Свиленград, община Свиленград,
които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 на Министерския
съвет от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 196001, намиращ се в землището на
Свиленград, община Свиленград. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7935
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иляз Тахир Тахир,

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

наследник на Мехмед Ахмедов Тахиров, с адрес:
Кърджали, ж.к. Възрожденци 91, вх. В, ет. 2,
ап. 26, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение № 581 на Министерския съвет от
4.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
с № 17.6, намиращ се в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7947
18а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ракийе Шериф Крал, наследница на Шериф Сали
Ахмед, с адрес: Казанлък, ул. Стара планина
2, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение № 511 на Министерския съвет от
17.07.2014 г., с което са отчуждени части от имот
с № 4.25, намиращи се в землището на с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7948
18б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Галя Илиева Илиева,
наследница на Найме Вели Али, с адрес: Кърджали, бул. Беломорски 28, вх. Б, ет. 1, ап. 11,
нена мерена на а д реса, за пос та новя ва не т о
на Решение № 581 на Министерския съвет от
4.08.2014 г., с което са отчуждени части от имоти
с № 1.1 и № 2.7, намиращи се в землището на
с. Седлари, община Момчилград, област Кърджали. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7949
18в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Реджеб Бекир Ахмед,
наследник на Бекир Mахмудов Aхмедов, с адрес: гр. Джебел, ул. Еделвайс 21, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение № 581
на Министерския съвет от 4.08.2014 г., с което са
отчуждени части от имот с № 1.70, намиращ се
в землището на с. Птичар, община Момчилград,
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област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
7950
18г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Божидар Красимиров
Добрев, наследник на Емурла Салимов Емурлов,
с адрес: гр. Козлодуй, Жилищен комплекс 3 № 13,
вх. А, ап. 4, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение № 581 на Министерския съвет
от 4.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имоти с № 10.137, № 10.140, № 10.252, намиращи
се в землището на с. Брегово, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
7951
18д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Силвия Аврамова Тасева, наследница на Аптураман Али Аптураман, с
адрес: с. Хаджийско, извън регулация 26, община
Кирково, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 581 на Министерския съвет
от 4.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имот с № 10.44, намиращ се в землището на
с. Брегово, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7952
18е. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гюлчерай Алиосман
Юсуф, наследница на Юсеин Бекиров Османов,
с адрес: Момчилград, ул. Бачо Киро 5, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
№ 581 на Министерския съвет от 4.08.2014 г., с
което са отчуждени части от имот с № 10.19,
намиращ се в землището на с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7953
18ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
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км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елена Миткова Тодорова, наследница на Юсеин Бекиров Османов, с
адрес: с. Хаджийско, извън регулация 44, община
Кирково, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 581 на Министерския съвет
от 4.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имот с № 10.19, намиращ се в землището на
с. Кърчовско, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7954
18з. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фатме Мехмед Мустафа,
наследница на Юсеин Бекиров Османов, с адрес:
с. Хаджийско, извън регулация 33, община Кирково, ненамерена на адреса, за постановяването
на Решение № 581 на Министерския съвет от
4.08.2014 г., с което са отчуждени части от имот
с № 10.19, намиращ се в землището на с. Кърчовско, община К ирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7955
18и. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Златка Михайлова Топова, наследница
на Мехмед Мусов Хасанов, с адрес: Кърджали,
бул. Беломорски 68, вх. А, ет. 7, ап. 26, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
№ 511 на Министерския съвет от 17.07.2014 г.
и Решение № 581 на Министерския съвет от
4.08.2014 г., с които са отчуждени части от имот
с № 16.90, намиращ се в землището на с. Върбен,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7956
18й. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мер-
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ки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Къймет Юсеин Хасан, наследник на Исмаил
Хасанов Хасанов, с адрес: Кърджали, ж.к. Възрожденци 83, вх. Г, ет. 1, ап. 39, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение № 511 на
Министерския съвет от 17.07.2014 г., с което са
отчуждени части от имот с № 16.403, намиращ
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
7957
18к. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Зекие Тасим Хасан, наследница на
Тасим Юсеин Хасан, с адрес: с. Хаджийско, извън
регулация 98, община Кирково, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение № 511 на
Министерския съвет от 17.07.2014 г. и Решение
№ 581 на Министерския съвет от 4.08.2014 г., с
които са отчуждени части от имоти с № 16.200 и
№ 16.240, намиращи се в землището на с. Върбен,
община Кирково, област Кърджали. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7958
18л. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, и обект: Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км 367+427
и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до
км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нури Мюмюн Ибиш, наследник на Тасим
Юсеин Хасан, с адрес: с. Върбен, кв. Тервел
102, община Кирково, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 511 на Министерския съвет от 17.07.2014 г. и Решение № 581
на Министерския съвет от 4.08.2014 г., с които са
отчуждени части от имоти с № 16.200 и № 16.240,
намиращи се в землището на с. Върбен, община Кирково, област Кърджали. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“.
7959
18м. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Зекия Мехмед Ахмед, наследник на Исмаил Алиосманов Османов, с адрес: Кърджали,
ул. Перперикон 16, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение № 511 на Министерския
съвет от 17.07.2014 г., с което са отчуждени части
от имот с № 16.350, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7960
18н. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Гина Михайлова Симова, наследница на Исмаил Алиосманов Османов, с адрес: с. Фотиново,
община Кирково, област Кърджали, ненамерена
на адреса, за постановяването на Решение № 511
на Министерския съвет от 17.07.2014 г., с което са
отчуждени части от имот с № 16.350, намиращ
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
7961
18о. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мустафа Мехмед Хасан, с адрес: с. Върбен, община Кирково, област Кърджали, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение № 511 на
Министерския съвет от 17.07.2014 г., с което са
отчуждени части от имот с № 16.351, намиращ
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
7962
18п. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране
на пътни участъци с проблемни геотехнически
и хидрогеоложки условия и удължаване на мост
над р. Върбица, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Здравко Десимиров Загоров, наследник на
Селвер Хасанова Халибрямова, с адрес: с. Върбен, община Кирково, кв. Тервел, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение № 511 на
Министерския съвет от 17.07.2014 г., с което са
отчуждени части от имот с № 16.201, намиращ
се в землището на с. Върбен, община Кирково,
област Кърджали. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“.
7963
18р. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Салимехмед Ахмед
Хасан, наследник на Ахмед Мюмюн Хасан, с
адрес: Момчилград, ул. Сан Стефано 2, вх. Г,
ет. 5, ап. 56, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение № 581 на Министерския
съвет от 4.08.2014 г., с което са отчуждени части
от имот с № 16.446, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7964
18с. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фатме Мехмедали Билял, наследница на Али Мехмедалиев Билялов,
с адрес: с. Върбен, извън регулация 31, община
Кирково, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 581 на Министерския съвет
от 4.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имот с № 16.463, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7965
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18т. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фикрет Мехмедали
Билял, наследник на Али Мехмедалиев Билялов,
с адрес: с. Върбен, извън регулация 43, община
Кирково, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение № 581 на Министерския съвет
от 4.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имот с № 16.463, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7966
18у. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сали Исмаил Ибрахим, наследник на Исмаил Ибрахим Махмуд, с
адрес: с. Върбен, извън регулация 24, община
Кирково, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение № 581 на Министерския съвет
от 4.08.2014 г., с което са отчуждени части от
имот с № 16.465, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7967
18ф. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до к м 2+368 – нови пътни връзк и
и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване
на мост над р. Върбица, и обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сали Мехмед Хасан,
наследник на Мехмед Мусов Хасанов, с адрес:
с. Върбен, к в. Тервел 101, община К ирково,
ненамерен на адреса, за постановяването на
Решен ие № 511 на М и н ис т ерск и я с ъве т о т
17.07.2014 г. и Решение № 581 на Министерския
съвет от 4.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имот с № 16.90, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7968
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18х. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – нови пътни връзки
и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване
на мост над р. Върбица, и обект: Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41
до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от
км 0+000 до км 2+368 – преоткосиране, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фикри Сали Мустафа,
наследник на Сюлейман Османов Мустафов, с
адрес: гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител 76А, ет. 6,
ап. 18, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение № 511 на Министерския съвет от
17.07.2014 г. и Решение № 581 на Министерския
съвет от 4.08.2014 г., с които са отчуждени части
от имот с № 16.5, намиращ се в землището на
с. Върбен, община Кирково, област Кърджали.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването на това
обявление в „Държавен вестник“.
7969
51. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурси за академични длъжности за военнослужещи в област на висше
образование 9. Сигурност и отбрана: професор
по професионално направление 9.1. Национална
сигурност, научна специалност Организация и
управление извън сферата на материалното производство (отрасъл Управление на сигурността
и отбраната) по учебните дисциплини: „Основи
на военната стратегия“, „Военна стратегия“,
„Политика и стратегия за сигурност и отбрана“,
„Система за национална сигурност и управление при кризи“ и „Гражданско-военно сътрудничество“ – един; доценти: в професионално
направление 9.1. Национална сигурност, научна
специалност Военнополитически проблеми на
сигурността по учебните дисциплини: „Оперативно изкуство в многонационални операции“,
„Операции в отговор на криза“ и „Планиране
на операциите“ – един; в професионално нап
равление 9.2. Военно дело, научна специалност
Организация и управление на въоръжените сили
по учебните дисциплини: „Военна стратегия“,
„Използване на въоръжените сили в отбраната
на страната“, „Система за национална сигурност
и управление при кризи“ – модул „Управление
при кризи“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандидатите за участие в конкурсите са
определени със Заповед № ОХ-801 от 4.11.2014 г.
на министъра на отбраната на Република България. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането им
в регистратурата на Военната академия. Документи и справки – София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 82, тел.: 92-26-512, 92-26-576.
7946
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19. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професор по 3.8.
Икономика (икономика и управление на отрас
лите – иновации и предприемачество); главни
асистенти по: 4.1. Физически науки (ядрена физика) – един; 4.3. Биологически науки (физиология
на животните и човека) – един; 4.6. Информатика
и компютърни науки (дискретни структури и
алгоритми) – един; 4.2. Химически науки (теоретична химия) – един; 2.1. Филология (Славянски
езици. Сръбски и хърватски език) – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи е
определен в Правилника за условията и реда за
придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи – в ректората, стая 108, София
1504, бул. Цар Освободител 15, тел.: 02/987-36-34;
02/9308-701. Приемно време – от 15 до 17,30 ч.
7896
108. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за прием редовна докторантура
със стипендия в професионално направление
2.3. Философия към департамент „Философия
и социология“ (тема: „Вероятностни подходи
към потвърждението в науките за човека и в
природните науки“). Докторантурата е със стипендия и продължителност 3 години. Приема се
един кандидат. Необходими документи: молба
до ректора на НБУ за допускане до конкурса
за редовна докторантура по определената тема;
автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „Магистър“;
идеен проект по обявената тема за дисертация,
придружен с работен план и библиография;
списък с публикации по темата на дисертацията
(ако има такива). Приемната процедура включва
кандидатдокторантски изпити по специалността
(писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата
на дисертацията. Документите се подават до
14.01.2015 г. в администрацията на Магистърски
факултет на адрес: Нов български университет,
Корпус I, офис 122, ул. Монтевидео 21, 1618 София.
За повече информация: тел.: 8110 103, 8110 133.
7990
12. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет при МУ – София,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна
специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на преподаването
по дисциплините „Социална фармация и фармацевтично законодателство“ и „Фармацевтични
грижи“ на Медицински колеж „Й. Филаретова“
при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във
Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000
София, стая № 125, за справки – тел. 02/987-9874,
http://mu-sofia.bg/.
7980
87. – Техническият университет – Варна, обя
вява конкурс за доцент в професионално нап
равление 5.1. Машинно инженерство; учебна
дисциплина „Пресмятане и конструиране на
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апарати в химическата промишленост“ към
Машиннотехнологичен факултет, катедра „Материалознание и технология на материалите“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
7978
63. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: професори
по: област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Цифрови
системи) – един, област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии (Технология на млякото и млечнокиселите продукти; Функционални млечни продукти) – един; доценти по: област
на висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.8. Икономика (Лог ист ика и дист рибу ци я;
Търговска политика) – един, област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Управление на човешките ресурси) – един,
област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.2. Химически науки (Неорганична
химия) – двама, област на висшето образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки (Аналитична химия; Анализ на храни) – един,
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.1. Машинно
инженерство (Механика на флуидите) – един,
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Програмиране
и използване на компютри) – един, област на
висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника (Цифрова обработка на
сигнали) – един, област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии (Нискомолекулни
биологично активни вещества) – един; главни
асистенти по: област на висшето образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Теория на
пазарното стопанство) – един, област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии
(Функционални млечни продукти; Технология
на млякото и млечнокиселите продукти) – един,
област на висшето образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Методи за очистване на води
в хранителната индустрия) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“; доцент по област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Зърнени
суровини и съхранението им) – един, със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета – Пловдив,
бул. Марица 26, тел. 603 603.
7972
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36. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурс за
професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика
(Математически анализ) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректорска канцелария на ШУ, Шумен,
ул. Университетска 115, корпус 1, кабинет 107.
За информаци я: тел. 054/830 -495, вът р. 121,
GSM 0899901943.
7981
59. – ВТУ „Тодор Каблешков“, София, обявява конкурс за асистент в област на висшето
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство (Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните
работи) със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео
Милев 158, тел. 9709-209.
7895
40. – Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН – София, обявява три
конку рса за главни асистенти по професионално направление 4.3. Биологически науки
(02.11.11. Технология на биологично активните
вещества – един, и 01.06.13. Вирусология – двама)
за нуждите на Департамент „Приложна микробиологи я“, Департамент „Вирусологи я“ и
Лабораторен център „Пастьор“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 26, тел. 979-63-56.
7892
88. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 3.8.
Икономика за специалност „Народно стопанство
(вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)“ за секция „Макроикономика“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и информация – в института, София, ул. Аксаков 3.
7979
14. – МБА Л „Национа лна кардиологична
болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 56 и
чл. 47, ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Кардиология“ (03.01.47) – двама
за нуж дите на Отделението по неинвазивна
кардиология, със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се приемат в отдел „Човешки
ресурси“ на НКБ, ул. Коньовица 65, 1309 София,
тел.: 9211-224, 9211-213.
7945
461. – Община Благоевград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на кабел 20 kV за захранване
на трафопост в имот с № 35.504 (общински), местността Чуката, в землището на с. Изгрев (§ 4), об-
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щина Благоевград, минаващо през имоти № 0.100
(полски път – общинска публична собственост)
и № 0.97 (полски път – общинска публична собственост), със сервитут, ограничаващ ползването
на имоти с № 0.43 (пасище, мера – общинска
частна собственост), № 0.95 (полски път – общинска публична собственост), № 6.24 (нива, орна
земя – собственост на Йордан Петков Костадинов), № 35.354 (овощни насаждения, нетерасирани – общинска собственост) в местност Чуката, и
имот № 35.355 (полски път – общинска публична
собственост) в местност Бресто, землището на
с. Изгрев, община Благоевград. 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 – Благоевград. Проектът
се намира в отдел „Архитектура и проектиране“
при Община Благоевград.
7995
50. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработена
транспортно-комуникационна схема за подробен устройствен план – план за застрояване за
ПИ № 052005, местност Къс Хисар, в землището
на с. Малки чифлик, община Велико Търново.
Проектът се намира в общинската админист
рация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Велико Търново в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7996
51. – Общ и на Кочери ново на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Струма“ – ЛОТ 2,
Дупница – Благоевград, от км 322+000.00 до км
359+483.52, одобрен със Заповед № РД-02-14-413
от 29.04.2013 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството ПУП – ПП в участъци от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800
до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200 и
от км 350+340 до км 359+483.52 и изместване на
трасето на автомагистралата в участъка от км
330+000 до км 332+960, за землището на гр. Кочериново и с. Бараково. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в срок един месец от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в отдел „ТСУ“
на Община Кочериново и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8032
2. – Областният управител на област Монтана на основание чл. 149, ал. 4 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) съобщава на
заинтересуваните лица, че е одобрил работни
инвестиционни проекти и на основание чл. 148,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ е издал Разрешение за
строеж № 2 от 11.11.2014 г. на „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, София, да извърши строеж от
ІІІ категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 3,
буква „ж“ ЗУТ и чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба
№ 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете
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строежи – „Рехабилитация на ВЕЛ 20 kV „Гагарин“ в участъка му от в/ст „Мърчево“ до ТП
„Безденица“, преминаващ през землищата на
с. Мърчево, община Бойчиновци, с. Габровница и
с. Безденица, община Монтана, област Монтана.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7993
64. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Пътно кръстовище на път II-64 (Карлово – Баня – Дол
на махала – Труд – п.в. Труд – Пловдив) при
км 48+728 и път III-606 (Голям чардак – Малък
чардак – Строево – (Труд – Пловдив)“, съгласно
чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ. Проектът се
намира в сградата на общинската администрация,
стая 408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.
7994
5. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на обект: „Външно ел. захранване
за поземлен имот (ПИ) № 107028 в местност
Под Мед вен о т зем л и щет о на с. Хри щен и,
община Стара Загора“, за нуждите на „Итали
кар – 07“ – ООД. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 8, стая 806. 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 общинската администрация.
7989

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Валентин Георгиев Атанасов от
Благоевград, ул. Даме Груев 20, ет. 2, Станислав
Кирилов Атанасов от Благоевград, ул. Даме Груев 20, ет. 1, ап. 1, Румяна Иванова Иванова от
Благоевград, ул. Даме Груев 20, ет. 6, и с втори
адрес за призоваване: Благоевград, ж.к. Запад,
бл. 24, ет. 4, ап. 12, Венета Пламенова Дукова от
Благоевград, ул. Даме Груев 20, ет. 4, и с втори
адрес за призоваване: Благоевград, ул. Стефан
Стамболов 1, ет. 2, офис 5, Лъчезар Дамянов
Естов от Благоевград, ул. Даме Груев 20, ет. 5,
и с втори адрес за призоваване: Благоевград, ул.
Ал. Константинов 6, против Заповед № 926 от
21.07.2014 г. на заместник-кмета по строителството
и сигурността на Община Благоевград, упълномощен със Заповед № 203-ЧР от 17.07.2014 г. на
кмета на община Благоевград, с която е одобрен
ПУП: план за регулация (ПР) за изменение на
регулационните линии на УПИ ІІ-7154 в кв. 216В
по плана на Благоевград, с предназначение „за
жилищно строителство“, по имотни граници на
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имот с идентификатор 04279.617.99 по кадастралната карта на Благоевград и отреждане на УПИ
ІІ-7154 за имот с идентификатор 04279.617.99 по
кадастралната карта на Благоевград; план за
застрояване (ПЗ) на УПИ ІІ-7154 – в кв. 216В по
плана на Благоевград, имот с идентификатор
04279.617.99 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно жилищно застрояване, свързано със застрояването в УПИ І-8869 и УПИ ІІІ7153, и изменение на устройствените показатели в
съответствие с общ устройствен план на Община
Благоевград: устройствена зона „Ц“; височина на
застрояване – до 15 м; максимална стойност на
Кинт. – 3,0; плътност на застрояване – максимум
80 %; плътност на озеленяване – минимално
озеленена площ – минимум 20 %, по черни,
червени, кафяви, сини, зелени, кафяви и жълти
цветове, линии и надписи на приложения към
тази заповед ПУП – ПР и застрояване (ПРЗ), е
образувано адм. дело № 768/2014 г. по описа на
съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.01.2015 г. от 10 ч., зала 001.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
8016
Административният съд – София-град, второ
отделение, 26 състав, съобщава, че по жалба на
Лина Благоева Кирилова е образувано адм. дело
№ 7154 по описа на Административния съд – София-град, за 2014 г. с предмет на делото Решение
№ 140 от 13.03.2014 г. на Столичния общински
съвет, с което е одобрен проект за ПУП – план
за регулация и режими за застрояване за преструктуриране на ж.к. Бели брези и план-схеми
по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към него при граници: бул.
България, ул. Кюстендил и бул. Гоце Делчев, в
частта на ПЗ на УПИ V-544, УПИ ІV-546 и УПИ
VІ-557, кв. 16, и УПИ ХХ-565 и ХХІ-566, кв. 17,
относно предвиденото свързано застрояване и
намалени отстояния през улица. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници по
делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба по делото със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
7983
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Добричкият районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответницата Стойка Господинова Господинова
с постоянен адрес в България, гр. Добрич, ж.к.
Добротица, бл. 18, вх. Е, ет. 6, ап. 15, и с настоящ
адрес в Гърция, неизвестен на ищеца, да се яви в
канцеларията на Добричкия районен съд, гражданско деловодство, гр. Добрич, ул. Константин
Стоилов 7, ет. 2, стая 210, за да получи препис
от исковата молба и приложенията, подадена
срещу нея от Румен Драгомиров Драгиев, съобщение по чл. 131 ГПК, препис от разпореждане от 11.06.2014 г., препис от определение от
30.09.2014 г., по предявен иск с правно основание
чл. 75 от Закона за собствеността, за разглеждането на който е образувано гр.д. № 1489/2014 г.
и присъединеното към него гр.д. № 2411/2014 г.
по описа на ДРС, гражданско отделение, втори
състав. В случай че ответницата не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8017
Районният съд – Дулово, уведомява Мехмет
Гарип Кар, гражданин на Република Турция,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, че срещу него е заведено
гр. д. № 454/2014 г. по описа на съда от Галина
Юлиянова Атанасова по чл. 127а, ал. 2 във връзка
с ал. 1 СК и че в деловодството на съда на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират
исковата молба и приложенията, които може да
получи в двуседмичен срок от обнародването на
уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на Мехмет Гарип Кар или упълномощено
от него лице в указания двуседмичен срок съдът
ще му назначи особен представител.
7982
Районният съд – гр. Левски, съобщава, че в
съда има образувано гр.д. № 515/2014 г. с правно
основание чл. 133 във връзка с чл. 132, ал. 1, т. 2
СК и по чл. 127а СК, заведено от Габриела Иванова
Георгиева от гр. Левски. Ответникът Елефтериос
Пиппос, роден на 22.10.1981 г. в Гърция, понастоящем с неизвестен адрес, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в деловодството на съда, за да получи копие от
исковата молба с приложените към нея доказателства ведно с указания съгласно разпоредбата
на чл. 131 ГПК.
8015
Софийският районен съд, гр. колегия, 60
състав, призовава Детелина Методиева МинковаЧихи с постоянен и настоящ адрес от 19.09.1998 г.
София, район „Искър“, ж.к. Дружба № 84, вх. Б,
ет. 2, ап. 51, да се яви в съда на 19.02.2015 г. в
15 ч. като ответница по гр. д. № 1664/1993 г., заведено от Дойчин Костадинов Минков, с предмет
делба на недвижим имот. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8004
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 80 състав, уведомява, че Мариана
Михайлова Славова, родена на 26.06.1954 г., гражданка на Германия, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в Република България (по смисъла на ЗГР) и неизвестен адрес в чужбина, има
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качеството на ответница по гр.д. № 51825/2014 г.
по описа на СРС, III ГО, 80 състав, образувано
по предявен иск от Мариана-Регина Димитрова
и Калина Яворова Димитрова, действащи съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 ГПК чрез
своята майка и законен представител МарианаРегина Димитрова, и трите с адрес в София,
ж.к. Младост 1А, бл. 512, молба за защита от
домашно насилие с правно основание чл. 8, т. 1
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗЗДН, като се укаже
на същата, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на СРС, III ГО, за връчване
на книжата по делото. Ответницата следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8005
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр.д. № 469 по описа на съда за 2014 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу: 1.
Тихомир Кънчев Тодоров с постоянен и настоящ
адрес: Ловеч, ул. Харманска 17, вх. А, ет. 3, ап. 7;
2. Миглена Валентинова Тодорова с постоянен
адрес: Ловеч, ул. Харманска 17, вх. А, ет. 3, ап. 7;
и 3. Кристиян Тихомиров Тодоров с постоянен
адрес: Ловеч, ул. Харманска 17, вх. А, ет. 3, ап. 7,
лично и със съгласието на Тихомир Кънчев Тодоров и Миглена Валентинова Тодорова, с което
на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във
връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ и Решение № 466
от 19.09.2014 г. е предявено искане за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 562 780,47 лв., а именно:
От Тихомир Кънчев Тодоров на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
наличната сума в размер 1294,36 евро, равняващи се на 2531,55 лв. по евродепозит 9 месеца,
по сметка BG76UNCR70002519254184 в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Тихомир Кънчев
Тодоров;
суми, дадени като заем от проверяваното лице
на трети лица в размер 36 665,43 лв.;
сумата в размер 12 689,67 лв., внесена по усвоен кредит № FL369516/11.03.2008 г. по сметка
№ BG48BPBI79281060614301 в „Юробанк И Еф
Джи България“ – АД, с титуляр Тихомир Кънчев
Тодоров;
су мата в ра змер 35 0 0 0 л в., внес ена по шестмесечен срочен депозит – сметка
№ BG46FINV91502015216493 в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Тихомир Кънчев
Тодоров;
сумата в размер 16 500,36 лв., внесена по сметка
№ BG23UNCR70001519181355 в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Тихомир Кънчев Тодоров;
сумата в размер 33 705,10 лв., внесена по депозит
9 месеца по сметка № BG76UNCR70002519254184
в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Тихомир
Кънчев Тодоров;
сумата в размер 2238,68 лв., внесена по сметка
№ BG93UNCR76301023897974 в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Тихомир Кънчев Тодоров;
сумата в размер 54 500 лв., внесена по стандартен депозит по сметка № BG95UNCR70002519868919
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в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Тихомир
Кънчев Тодоров;
сумата в размер 99 900 лв., внесена по стандартен депозит по сметка № BG53UNCR70002519454321
в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Тихомир
Кънчев Тодоров;
сумата в размер 46 882,13 лв., внесена по сметка
№ BG64UNCR76302475588468 в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Тихомир Кънчев Тодоров;
сумата в размер 34 877,81 лв., внесена по сметка
№ BG27UNCR70002517240958 в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Тихомир Кънчев Тодоров;
сумата в размер 58 198,83 лв., внесена по сметка № 1223899790 в „Уникредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Тихомир Кънчев Тодоров;
сумата в размер 3991,50 лв., внесена по сметка № BG75UNCR70002519646858 в „Уникредит
Булбанк“ – АД;
сумата в размер 3000 лв., представляваща
300 дружествени дяла по 10 лв. всеки един от
тях, притежавани от Тихомир Кънчев Тодоров в
капитала на еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тимекс 68“, ЕИК 203073913, регистрирано на 26.05.2014 г. в търговския регистър,
със седалище и адрес на управление: Ловеч, ул.
Харманска 17, вх. А, ет. 3, ап. 7.
От Кристиан Тихомиров Тодоров и Тихомир
Кънчев Тодоров на основание чл. 9 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
наличната сума в размер 4349,42 лв. по сметка в
левове № BG75UNCR70002519646858 в „Уникредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Кристиан Тихомиров
Тодоров.
От Тихомир Кънчев Тодоров на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
сумата в размер 4150 лв. по пазарна стойност
от продажбата на лек автомобил „Алфа Ромео 33“,
с рег. № ОВ 8025 А, рама № ZAR905A2005041248,
двигател № AR305140002621, първоначална регистраци я – 10.01.1994 г., последна регистрация – 7.06.2001 г.
От Тихомир Кънчев Тодоров и Миглена Валентинова Тодорова на основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
1/4 идеална част от поземлен имот – нива с
идентификатор № 43952.70.3 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 17.04.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в местността Поленките, с площ 11 000
кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: нива,
при съседи на имота: имоти с идентификатори:
43952.70.14, 43952.70.5, 43952.70.100, 43952.70.99,
43952.70.2, а съгласно скица на поземлен имот с
№ 15526/1.06.2012 г. с идентификатор 43952.70.3,
гр. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1810 от 17.04.2007 г. на изпълнителния директор
на АГКК, адрес на поземления имот: местност
Поленките, площ 11 000 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: нива, стар идентификатор:
няма, номер на предходен план: няма, съседи:
43952.70.14, 43952.70.5, 43952.70.100, 43952.70.99,
43952.70.4, 43952.70.2, собственици: 1.6806063120,
Тихомир Кънчев Тодоров – няма данни за идеалните части, нотариален акт № 142, том 13,

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

рег. № 6315/23.11.2010 г., издаден от Службата
по вписванията – Ловеч, 2.5709253088, Валентин
Савов Денчев – няма данни за идеалните части,
придобит с нотариален акт № 142, том 13, рег.
№ 6315/23.11.2010 г., издаден от Службата по
вписванията – Ловеч;
1/4 идеална част от поземлен имот – нива с
идентификатор № 43952.70.5 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 17.04.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се в местността Поленките, с площ 7249
кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: нива,
при съседи на имота: имоти с идентификатори:
43952.70.100, 43952.70.7, 43952.70.6, 43952.70.4,
43952.70.3, а съгласно скица на поземлен имот с
№ 15527/1.06.2012 г. с идентификатор 43952.70.5,
гр. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1810 от 17.04.2007 г. на изпълнителния директор
на АГКК, адрес на поземления имот: местност
Поленките, площ 7249 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на
трайно ползване: нива, стар идентификатор:
няма, номер на предходен план: няма, съседи:
43952.70.100, 43952.70.7, 43952.70.6, 43952.70.4,
43952.70.3, собственици: 1.6806063120. Тихомир
Кън чев Тодоров – н я ма да н н и за и деа л н ите части, нотариален акт № 142, том 13, рег.
№ 6315/23.11.2010 г., издаден от Службата по
вписванията – Ловеч, 2.5709253088, Валентин
Савов Денчев – няма данни за идеалните части,
придобит с нотариален акт № 142, том 13, рег.
№ 6315/23.11.2010 г., издаден от Службата по
вписванията – Ловеч;
лек автомобил „Нисан Микра“ с рег. № ОВ
2622 ВВ, рама № SJNFBA K12U1361378, двигател № CR12222296R , първонача лна регист р а ц и я – 19.0 5.2 0 0 5 г., по с л ед н а р ег ис т р ация – 27.05.2011 г.
От Тихомир Кънчев Тодоров и Миглена Валентинова Тодорова на основание чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
сумата в размер 16 900 лв. по пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Тойота
Авенсис 1.8“, с рег. № ОВ 4000 АТ, рама № SB
1BR56L30E075957, двигател № 1ZZU530453, първоначална регистрация – 29.06.2004 г., последна
регистрация – 29.12.2009 г.;
сумата в размер 1350 лв. по пазарна стойност
от продажбата на лек автомобил „Опел Корса“ с
рег. № ОВ 5198 АХ, рама № WOLOSBF08W4428305,
двигател № X12XE19D01620, първоначална регистрация – 30.07.1998 г., последна регистрация – 18.04.2011 г.;
сумата в размер 25 200 лв. по пазарна стойност от продажбата на втори етаж от двуетажна
масивна жилищна сграда със застроена площ на
етажа 101,22 кв. м, състоящ се от: две спални,
дневна, кухня, баня, тоалетна, килер и тераси,
със самостоятелно стълбище до втория етаж, със
застроена площ 17,73 кв. м, която сграда е построена в поземлен имот в гр. Ловеч, съставляващ
парцел XIV, пл. 788 в квартал 62 по действащия
устройствен план на гр. Ловеч, при граници на
парцела: ул. Цар Асен Първи, имот пл. № 787,
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парцел 11-786, парцел XIII-789, съгласно скица
№ 04-1445/21.11.2002 г. на Община Ловеч;
сумата в размер 61 200 лв. по пазарна стойност от продажбата на урегулиран поземлен
имот в с. Лешница, област Ловеч, с площ по
скица 667 кв. м, съставляващ имот VI-398 в
к вар та л 38, по дейс т ва щ и я П У П – ПРЗ на
с. Лешница, област Ловеч, от 1995 г., заедно
с построените в него полумасивна жилищна
сграда, паянтова стопанска сграда, други подобрения и трайни насаждения при граници и
съседи: от изток – УПИ VІІ-397, от запад – УПИ
V-399 и УПИ VIII-400, от север – улица, и от
юг – улица, всички в квартал 38, а съгласно
скица на поземлен имот с № 15525/1.06.2012 г. с
идентификатор 43579.500.398, с. Лешница, област
Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-40
от 18.03.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, адрес на поземления имот: с. Лешница,
п.к. 5578, ул. Васил Левски 1, площ 717 кв. м,
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м), стар идентификатор:
няма, номер на предходен план: 398, квартал: 38,
парцел VI, съседи: 43579.500.682, 43579.500.400,
43579.500.397, 43579.500.399, 43579.500.679, собственици: 1.6806063120, Тихомир Кънчев Тодоров – 1/2 ид. част, площ 667 кв. м от правото на
собственост, нотариален акт № 191, том 2, рег.
№ 2208, дело 148/5.05.2005 г., издаден от нотариус
Младен Дойнов № 173, 2.7009243093, Миглена
Валентинова Тодорова – 1/2 ид. част, площ 667
кв. м от правото на собственост, нотариален акт
№ 191, том 2, рег. № 2208, дело 148/5.05.2005 г.,
издаден от нотариус Младен Дойнов № 173,
сгради, които попадат върху имота: 1. сграда
43579.500.398.1: застроена площ 165 кв. м, брой
етажи – 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
на основание § 5 ПЗРЗОПДНПИ във връзка с
чл. 28, ал. 2 ЗОПДНППД (отм.) определя едномесечен срок считано от датата на обнародване
в „Държавен вестник“, в който заинтересованите
лица могат да предявят своите претенции върху
описаното по-горе имущество. Насрочва делото за
първо съдебно заседание на 13.03.2015 г. от 10 ч.,
за която дата да се призоват страните.
7926
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 13675/95 г.
за политическа партия „Съюз на комунистите в
България“ съобразно взети на 23.06.2013 г. от
Пленум на Централния комитет на СКБ решения,
както следва: вписва освобождаване като членове на Централния комитет на СБК на лицата:
Петър Кирилов Христозов, Уйлям Джеймс Гоги,
Петър Йорданов Петров, Митко Стойчев Андреев, Пейчо Арсов Панов, Петко Богданов Петков;
вписва освобождаване като член на Политбюро
на Емил Иванов Керемедчиев; вписва новите
членове на ЦК на СБК: Марин Иванов Абрашев,
Огнян Свиленов Кованджийски, Тодор Василев
Йорданов, Дилян Красимиров Димитров, Тереза
Георгиева Донева, Борянка Николаева Миланова,
Борис Георгиев Михайлов, Цветан Симеонов
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Цветков, Александър Валентинов Пеев; вписва
освобождаване на председателя на ЦК на ПП
„Съюз на комунистите в България“ Костадин
Христов Чакъров; вписва за председател на ЦК
на ПП „Съюз на комунистите в България“ Павел
Стаменов Иванов.
8065

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб Младост 2005“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на членовете на сдружението на 5.01.2015 г. в 11 ч.
на адрес: София, бул. България 102, Бизнес център
„Белисимо“, офис 8 (Регистрацията на членовете и
лицата, упълномощени да представляват членове
на сдружението, ще започне в 10,30 ч. в деня и
на мястото на провеждане на общо събрание.),
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за освобождаване на член на общото събрание
и управителния съвет на сдружение „Футболен
клуб Младост 2005“; проект за решение: ОС
взема решение Красен Кирилов Кралев да бъде
освободен като член на общото събрание и управителния съвет на сдружение „Футболен клуб
Младост 2005“; 2. разни. На основание чл. 27 от
устава на сдружението общото събрание се счита
за законно и може да приема валидни решения,
ако присъстват половината от неговите членове.
При липса на кворум общото събрание се отлага
с 1 час при същия дневен ред и се провежда с
явилите се членове.
8045
23. – Координационният съвет на Асоциация
на демократичните синдикати, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и определение № 7704 от
7.07.2014 г. по гр.д. № 381/2012 г. на СГС – ГО,
VI състав, свиква IX извънреден конгрес на
17.01.2015 г. в 10 г. в сградата на Университета за
национално и световно стопанство (УНСС) – София, при следния дневен ред: 1. отчет на председателски съвет; 2. отчет на централната контролна
комисия; 3. обсъждане и приемане на устав; 4.
избор на ръководни органи; 5. разни: награждаване; раздаване на рекламни материали за 2015 г.
Регистрацията на делегатите е от 9 до 9,30 ч. на
17.01.2015 г., официалното откриване на конгреса
е от 10 ч. на същата дата.
8006
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към 7 СОУ „Свети
Седмочисленици“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на училищното
настоятелство на 20.01.2015 г. в 18 ч. в София,
ул. Цар Шишман 28, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на сдружението през 2014 г.;
2. приемане на нови членове; 3. промени в съвета на настоятелите; 4. избор на председател
и заместник-председател на съвета на настоятелите; 5. разни.
8044
1. – Управителният съвет на „Спортен клуб
по бойни изкуства Кико“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба
на 3.02.2015 г. в 10 ч. в седалището на клуба в
София, ж.к. Обеля 2, бл. 211, вх. Б, ет. 8, ап. 51,
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при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на „Спортен клуб по бойни изкуства Кико“ от
1.01.2014 г. до 31.12.2014 г.; 2. други.
8007
17. – Управителният съвет на Спортен клуб
„ДФС – Асеновец“, Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на дружеството
свиква редовно отчетно-изборно общо събрание на
членовете на клуба на 29.01.2015 г. в 18 ч. в сградата на пл. Акад. Николай Хайтов 2, Асеновград,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
Спортен клуб „ДФС – Асеновец“ за изминалия
период; 2. избор на управителен съвет; 3. избор
на контролен съвет; 4. разни. Поканват се всички членове на клуба или техни упълномощени
представители да вземат участие в работата на
общото събрание. Регистрацията на членовете
за участие започва в 17 ч. в деня на събранието
и на мястото, определено за провеждането му.
Писмените материали са на разположение на
членовете в сградата на пл. Акад. Николай Хайтов 2, Асеновград, от 9 до 16 ч. всеки работен
ден. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8054
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Куинс 2002 Бекгемън клуб“,
Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16,
ал. 2 и 3 от устава свиква общо събрание на
15.01.2015 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Александровска
10, при следния дневен ред: 1. избор на състав на
управителния съвет; 2. избор на председател и
заместник-председател на управителния съвет; 3.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място независимо от броя на
присъстващите.
8055
18. – Изпълнителният съвет на сдружение
„Български младежки регионален клуб на приятелите на Европейския съюз – К 12+1“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 15.3 от устава на сдру жението свик ва
общо събрание на членовете на сдружението на
18.01.2015 г. в 18 ч. в Кърджали, ж.к. Възрожденци,
бл. 49, вх. Б, ап. 37, при следния дневен ред: 1.
промяна на дейността на сдружението от дейност
в частна полза в общественополезна дейност; 2.
промени в устава на сдружението; 3. приемане
на нови членове в сдружението, освобождаване
на членовете на стария изпълнителен съвет и
избор на нов управителен съвет на сдружението;
4. промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8053

ВЕСТНИК

БРОЙ 96

45. – Управителният съвет на ВК „Ботев“,
Луковит, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно общо събрание на 17.01.2015 г.
в 11 ч. в сградата на Община Луковит, гр. Луковит, ул. Възраждане 73, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на ВК „Ботев“,
Луковит; 2. промени в устава на ВК „Ботев“; 3.
избор на членове и председател на УС; 4. избор
на членове на КС; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
8019
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Териториална организация на
научно-техническите съюзи с Дом на науката
и техниката – Пловдив“, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 12, ал. 2, 6, 7 и чл. 14
на устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 18.02.2015 г. в 10 ч. в Пловдив,
ул. Гладстон 1, Дом на науката и техниката, зала
№ 6, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. бюджет на сдружението; 3.
промени в състава на управителния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 15 на устава на сдружението събранието ще
се проведе при същия дневен ред от 11 ч. същия
ден и на същото място.
8018
94. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 81, ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
от чет но -изборно събрание на колег и я та на
31.01.2015 г. в 10 ч. в комплекс „Фантазия“, парк
„Кенана“, гр. Хасково, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
2014 г.; 2. доклад на контролния съвет за 2014 г.;
3. отчет на дисциплинарния съд за 2014 г.; 4.
приемане на бюджет 2015 г.; 5. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната,
който ще продължи до 15 ч. същия ден; 6. разни.
8021
44. – Управителният съвет на СНЦ „Фонд
за развитие на Летище Пловдив – Южната
врата на България“, с. Крумово, на основание
чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 9.01.2015 г. в 11 ч. в заседателната зала на Нов пътнически терминал при
Летище Пловдив на адрес: област Пловдив,
община „Родопи“, с. Крумово, Летище Пловдив
4009, при следния дневен ред: 1. изменение на
устава на сдружението; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 26 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8020
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