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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Стратегия за развитие на
висшето образование в Република България
за периода 2014 – 2020 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за висшето
образование
РЕШИ:
Приема Стратегията за развитие на вис
шето образование в Република България за
периода 2014 – 2020 г.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 26 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

СТРАТЕГИЯ

за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.
Списък на съкращенията
на български език
БАН
БВП
ВО
ВУ
ЕК
ЕП
ЕПВО
ЕС
ЕСИФ
ЗВО
ЗРАСРБ
МЗХ
МИЕ
МОН
МОСВ

Българска академия на науките
Брутен вътрешен продукт
Висше образование
Висше училище
Европейска комисия
Европейски парламент
Европейско пространство за висше
образование
Европейски съюз
Европейски структурни и инвес
тиционни фондове
Закон за висшето образование
Закон за развитието на академич
ния състав в Република България
Министерство на земеделието и
храните
Министерство на икономиката и
енергетиката
Министерство на образованието
и науката
Министерство на околната среда
и водите

МРР

Министерство на регионалното
развитие
МС
Министерски съвет
МСП
Малки и средни предприятия
МТСП
Министерство на труда и социал
ната политика
МФ
Министерство на финансите
НАОА
Национална агенция за оценяване
и акредитация
НАПОО Национална агенция за професи
онално образование и обучение
НИД
Научноизследователска дейност
НО
Научна организация
НПО
Неправителствени организации
НС
Народно събрание
ОПНОИР Оперативна програма „Наука и об
разование за интелигентен растеж“
ОПРР
Оперативна програма „Регионално
развитие“
ОКС
Образователно-квалификационна
степен
РСВУБ
Рейтингова система на висшите
училища в България
ССА
Селскостопанска академия
УЦЖ
Учене през целия живот
ЦПО
Центрове за професионално обу
чение
на английски език
ECTS

Европейска система за трансфер
на кредити
ISCED Международна стандартна класи
фикация на образованието
SWOT- Анализ на силните страни, на сла
анализ бите страни, на възможностите и
заплахите
I. УВОДНА ЧАСТ
1.1. Обосновка
Тази Стратегия е изготвена след подробно
проучване на българските и европейските
документи за развитие на висшето образо
вание, отнасящи се за периода 2014 – 2020 г.
Водещите сред тях са:
Документи на европейско ниво
· Стратегия за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж „Европа 2020“;
· К омюнике от Букурещ (2012): „Да из
ползваме потенциала си по най-добрия
начин: консолидиране на европейското
пространство за висше образование“;
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· С
 ъобщение на Европейската комисия до Ев
ропейския парламент, Съвета на Европа,
Европейския икономически и социален
комитет и Комитета на регионите, от
носно „Европейското висше образование в
световен план“ (юли 2013);
· м атериали от редовното съвещание на
Комитета по образование, проведено на
3 и 4 октомври 2013.
Документи на Република България
· Национална програма за реформи на Р. България (вкл. Препоръки на Съвета на ЕС);
· Национална програма за развитие: България 2020;
· Национална стратегия за развитие на
научните изследвания – 2020;
· Иновационна стратегия за интелигентна
специализация – предварително условие
за п рог рамни я период 2014 – 2020 г.
по оперативните програми „Наука и
образование за интелигентен растеж“
и „Иновации и конкурентоспособност“.
Ползвани са и документи на Болонския
процес, както и разработки на Световната
банка, на независими аналитични и информа
ционни центрове, отнасящи се до състоянието
и перспективите на системата на висшето
образование (ВО) в България. Направен е
цялостен преглед на промените в структурата
на приетите, обучаваните и завършващите
български висши училища (ВУ) студенти през
периода 2009 – 2013 г., както и SWOT-анализ
на състоянието в момента.
Върху тази база са формулирани приори
тетни насоки и неотложни мерки за ускорена
модернизация и интернационализация на
българското висше образование.
Към Стратегията е приложен подробен
План за действие за периода 2014 – 2020 г.,
който предлага конкретни мерки за реализа
ция на планираните реформи.
Стратеги ята за развитие на висшето
образование е координирана с проекта на
Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж – 2020“, както и със
Споразумението за партньорство на Република
България с ЕК през новия програмен период
2014 – 2020 г.
Взети са предвид и хоризонталните връз
ки с други ключови стратегии и програми
на българското правителство – за заетост и
преодоляване на младежката безработица,
смекчаване на бедност та, интег раци я на
ромите и др.
1.2. Задачи на Стратегията
Днес системата на висшето образование
в България е изправена пред двойно предиз
викателство: от една страна, да се ускори и
завърши започналият процес на структурни
реформи, като се преодолее изоставането
спрямо водещите европейски страни; от друга
страна – да се реализира успешно процесът
на стратегическа трансформация на висше
то образование: от допълваща обслужваща
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сфера във фактор за печелене на предимство
в европейската и глобалната надпревара за
знания, умения, икономически и материален
просперитет и духовен напредък.
Стратегията очертава траекторията и при
оритетните области за развитие на висшето
образование в България в двете му измерения:
а) като обществено и индивидуално благо,
допринасящо за цялостното развитие на лич
ността и обществото и подготвящо студентите
както за професионалната им реализация,
така и за социалната и гражданската им роля;
б) като двигател за динамично развитие на
икономиката и изграждане на общество, осно
вано на знанието и напредъка на технологиите.
В резултат на направения анализ на ак
туалното състояние, на предизвикателствата
и на потребностите на висшето образование
Стратегията очертава ключовите приоритети, с
които ще бъдат съобразени конкретните поли
тики и управленски мерки в областта на вис
шето образование през периода 2014 – 2020 г.
Стратегията формулира средносрочни и
дългосрочни цели за постигане на ефективни
дългосрочни резултати. Обективната преценка
на сегашната ситуация в системата на висшето
образование в България показва, че само по
следователното прилагане на избрания модел
за модернизация и управление е гаранция за
успех. Особено важно е решенията за проме
ни да се вземат без прекъсване и отлагане, в
синхрон с европейското развитие и отчитане
на глобалните тенденции.
II. А Н А ЛИЗ Н А СЪСТОЯНИЕТО Н А
СИСТЕМАТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С бързото развитие на науката и техниката
и особено на информационните технологии
световна тенденция на пазара на труда става
нарастващата потребност от все по-квалифи
цирани кадри. През последните десетилетия е
налице масовизация на висшето образование,
която в много страни, включително и в Бълга
рия, доведе до неколкократно нарастване броя
на студентите. От една страна, този процес
осигури по-широк достъп до висше образова
ние, от друга, породи предизвикателства пред
поддържането на качеството.
Нарастващата конкуренция в глобален ма
щаб и изоставането на европейските страни
в някои отношения доведе до приемането на
редица мерки на европейско ниво, имащи за
цел повишаването на конкурентоспособността
и изграждането на общество и икономика,
основани на знанието. Във висшето образо
вание и науката това се изрази в цели, като
постигане на съвместимост и хармонизация
на европейските системи за висше образо
вание; повишена мобилност на студенти,
преподаватели и изследователи; изграждане
на европейско пространство за висше обра
зование и европейско научноизследователско
пространство; развитие на формите за учене
през целия живот.
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Тези и други тенденции в световното и
европейското развитие повлияха на България
след 1990 г. и особено след приемането є за
член на ЕС през 2007 г. Същевременно пред
висшето образование в България са налице
и специфични за страната проблеми.
Системата на висшето образование в Бълга
рия обхваща 51 висши училища (37 държавни
и 14 частни), в т. ч. 44 университета и специ
ализирани висши училища и 7 самостоятелни
колежа. Тази мрежа надвишава значително
средните показатели на редица съпоставими
като население и територия страни от Европейския съюз (фиг. 1).
Фиг. 1. Брой университети и брой на насе
лението в страните – членки на ЕС

Държава

Австрия
Белгия
България

Брой на висшите
училища
Брой
(източник: Между
на на
народната асоциа селението
ция на университе (в хил.)
тите (International (източник:
Association of
Евростат,
Universities – IAU,
2014 г.)
2014 г.)
53
8 507,786
68

11 203,992

51

7 245,677

Великобритания

256

64 308,261

Германия

340

80 780,000

Гърция

39

10 992,589

Дания

24

5 627,235

Естония

13

1 315,819

Ирландия

60

4 604,029

Испания

105

46 507,760

Италия

97

60 782,668

Кипър

18

858,000

Латвия

31

2 001,468

Литва

17

2 943,472

Люксембург

2

549,680

Малта

2

425,384

Полша

414

38 495,659

Португалия

121

10 427,301

Румъния

82

19 942,642

Словакия

31

5 415,949

Словения

29

2 061,085

Унгария

56

9 879,000

Финландия

40

5 451,270

Франция

371

65 856,609

Холандия

63

16 829,289

Хърватия

18

4 246,700

Чехия

47

10 512,419

Швеция

40

9 644,864

Общо за ЕС – 28

2 482

507 416,607
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Експанзията на висшите училища обаче не
се е отразила благоприятно върху качеството
и ефективността на образованието; системата
бавно реагира на динамично променящите се
изисквания към квалификацията, мотивацията
и професионалната кариера на специалистите
с висше образование. Със сравнително слаби
темпове се развива, реконструира и модер
низира образователната инфраструктура на
ВУ – сграден фонд, специализирани кабине
ти и лаборатории, центрове за практическо
обучение и т.н.
Системата за ВО се характеризира със
занижен контрол от страна на държавата
върху количествения растеж на мрежата от
висши училища за сметка на качеството на
обучението и ефективността на инвестициите
в сектора.
Всичко това спъва модернизацията на
системата на висшето образование в Бълга
рия и развитието на университетската наука
в съответствие със световните критерии и
европейските стандарти. Информацията по
най-важните количествени показатели раз
крива сериозни вътрешни диспропорции в
системата, както и растящи несъответствия
с достигнатата степен на развитие средно за
ЕС и за водещите страни в Общността.
Първо, незадоволителен дял на завършили
те ВО: общо 26,9 % от населението на възраст
от 30 до 34 години.
Второ, нарастващи предпочитания сред
младите хора за получаване на висше обра
зование извън страната. Тази тенденция, по
принцип положителна, не е плод на усили
ята на държавата и не е подчинена на ясна
стратегия за насърчаване на международната
студентска мобилност в двете посоки: навън
и вътре в страната. Като се прибави и рас
тящата изходяща мобилност на българските
студенти, става ясно, че процесът на изтичане
на мозъци, на млади таланти, който прежи
вя България през 90-те години на 20 век, се
повтаря отново.
Т рето, д рас т и ч но разм и на ва не меж д у
профила на подготвяните специалисти във
висшите училища и реалното търсене на па
зара на труда. Показателно е, че голяма част
от завършващите студенти не се реализират
по съответната специалност. В същото време
се очертава остър и траен дефицит на кадри
по инженерни и технически специалности.
Липсват и измерители за качеството на завърш
ващите и устойчива система за получаване
на обективна обратна връзка от страна на
работодателите за качеството на придобитите
от студентите знания и умения по време на
придобиването на висше образование.

БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

Реформите в системата на висшето образование в България се провеждаха като цяло в
правилна посока, но стартираха с около едно
десетилетие по-късно в сравнение с водещите
европейски страни.
Страната трябваше да реагира на двоен
натиск:
а) външен, да компенсира изоставането в
европейски план;
б) вътрешен, да предприема промени в
законодателството и управлението в крат
ки срокове и при отсъствие на национален
консенсус.
След приемането на България в ЕС през
2007 г. и започналата през 2008 г. световна
икономическа и финансова криза трябваше,
от една страна, във фиксиран времеви гра
фик да се следват приоритетите, очертани в
Болонския процес и Лисабонската стратегия,
а по-късно и в Стратегия „Европа – 2020“, а,
от друга страна, да се реагира на финансо
вите и икономическите предизвикателства
на кризата, прекъснала процеса на възходящ
растеж и растяща заетост на трудоспособното
население в страната (2001 – 2007 г.).
Финансово-икономическата криза постави
държавното управление на системата на вис
шето образование пред дилемата:
· да причисли висшето образование и наука
та към групата на отраслите и дейностите,

ВЕСТНИК
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за които се предвижда строг режим на
финансови икономии – политика, подчи
нена на принципа „финансовата консо
лидация е по-важна от модернизацията“;
· д а извърши радика лни реформи във
висшето образование, като пренасочи
и увеличи инвестициите в него (при
спазване на изискването за ефективност
и възвръщаемост); да постави висшето
образование, науката и иновациите в
центъра на националната стратегия за
излизане от кризата и догонване на сред
ното европейско равнище в материалната
и духовната сфера.
Ст ратегическ и ят избор в периода
2009 – 2014 г. беше направен в полза на поли
тиката на финансови ограничения. Следвайки
този курс, България намери място сред челните
страни, спазващи стриктно показателите за
фискална дисциплина, приети от ЕС, но тази
стратегическа ориентация засили хроническия
недостиг на средства за текущото функцио
ниране на системата на висше образование
и за подкрепа на стартиралите реформи.
Показателите за размера на инвестициите в
научни изследвания се увеличиха в периода
2008 – 2012 г., но не можаха да достигнат ни
вата отпреди големия спад преди 20 години
(фиг. 2, фиг. 3).

Фиг. 2. Процент от населението, заето в научна и развойна дейност (източник: Евростат, 2012 г.)

Фиг. 3. Разходи за научна и развойна дейност през периода 1990 – 2012 г. в процент от БВП
(източник: Евростат, 2013 г.)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU (28
countries)

:

:

:

:

:

EU (27
countries)

:

:

:

:

: 1,79 1,78 1,77 1,78 1,84 1,85 1,87 1,87 1,86 1,83 1,82 1,84 1,84 1,91 2,01 2,01 2,05 2,06

Euro area (17
countries)

:

:

:

:

: 1,77 1,76 1,76 1,77 1,82 1,84 1,86 1,88 1,87 1,85 1,84 1,87 1,88 1,96 2,06 2,07 2,12 2,14

:

:

:

: 1,83 1,85 1,86 1,87 1,86 1,82 1,82 1,84 1,84 1,91 2,01

2 2,04 2,06
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Belgium
Bulgaria
Czech
Republic
Denmark

1,7 1,69 1,67 1,76 1,83 1,86 1,93 1,97 2,07 1,94 1,87 1,86 1,83 1,86 1,89 1,97 2,03

2,1 2,21 2,24

2,39 1,53 1,64 1,18 0,88 0,62 0,58 0,52 0,56 0,55 0,51 0,46 0,48 0,48 0,49 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53

: 1,62

0,6 0,57 0,64

:

:

:

: 1,08 0,98 0,91 0,92 1,03 1,11

1,55 1,61 1,64 1,72

1,1 1,17 1,16 1,15

Germany

: 2,47 2,35 2,28 2,18 2,19

Estonia

:

:

:

:

:

Ireland

:

:

:

:

: 1,25

Greece

:

:

:

:

: 0,49

:

2,2 2,24 2,28 2,41 2,47 2,47
:

: 0,57 0,68

0,6

: 0,51

: 0,67

: 0,58

0,82 0,84 0,88 0,88 0,81 0,79 0,81

France

2,32 2,32 2,33 2,37 2,31 2,28 2,27 2,19 2,14 2,16 2,15

Italy

:

:

:

:

:

:

:

2,5 2,54

: 0,57 0,55

:

:

:

:

:

:

: 0,44 0,38 0,47 0,42 0,38 0,39 0,36 0,45 0,41 0,42 0,38 0,42 0,56

Lithuania

:

:

:

: 0,52 0,43 0,49 0,54 0,54

Luxembourg

:

:

:

:

Hungary

: 1,07 1,05 0,98 0,89 0,72 0,64 0,71 0,67 0,68 0,81 0,93
:

:

:

:

:

:

: 0,22 0,24 0,25 0,26

:
:

Netherlands

2,07 1,96 1,89 1,91 1,95 1,97 1,98 1,99

Austria

1,36 1,44 1,43 1,45 1,53 1,55

:
:

0,8

:

:

:

:

: 0,67 0,69
1,4 1,36

1,3

:

0,9 0,85 0,75 0,76 0,75

0,3 0,35 0,37 0,41 0,43 0,44 0,43 0,49
0,7

0,6 0,62 0,46

0,5 0,59 0,67 0,66 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81
: 1,65

3 2,98 2,99
2,8 2,89 2,92

1,1 1,09 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26 1,26 1,25 1,27

:

:

0,6

1,2 1,27 1,35 1,39

: 0,96 0,96 1,05 0,87 0,75

:

:

:

1,4 1,64 1,88

2,2 2,24 2,18 2,16 2,11 2,11 2,08 2,12 2,27 2,24 2,25 2,26

:

:

:

0,6 0,59

0,8 0,87 0,86 0,91 0,92 0,99 1,05 1,06 1,12

Latvia

:

:

2,5 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82

Cyprus

Malta

1,3 1,35

1,1 1,16 1,23 1,25 1,25 1,28 1,45 1,69 1,69 1,66 1,72

1,25 1,19 1,15 1,09 1,02 0,97 0,98 1,02 1,04 1,02 1,04 1,08 1,12
:

1,2 1,22 1,29 1,37

0,7 0,72 0,77 0,85 0,93 1,13 1,08 1,28 1,41 1,62 2,37 2,18

1,3 1,27 1,24 1,18 1,11 1,09

Spain
Croatia

1,2

: 1,82 1,84 1,92 2,04 2,18 2,24 2,39 2,51 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,85 3,16

0,5

0,5 0,47

0,6

0,7 0,66

0,8 0,84 0,79 0,91

: 1,65 1,63 1,56 1,66 1,58 1,66 1,74 1,51
1 0,94 0,88 0,94 1,01 0,98

: 0,25 0,25 0,51 0,55

1,9 1,98 1,94 1,93 1,88 1,92 1,93

0,9

:

:

1 1,17 1,17 1,22

1,3

0,6 0,57 0,55 0,53 0,66 0,72 0,84

1,9 1,88 1,81 1,77 1,82 1,86 2,03 2,16

1,6 1,69 1,77 1,89 1,93 2,05 2,12 2,24 2,24 2,46 2,44 2,51 2,67 2,71

2,8 2,77 2,84

Poland

:

:

:

:

: 0,63 0,65 0,65 0,67 0,69 0,64 0,62 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57

0,6 0,67 0,74 0,76

0,9

Portugal

:

:

:

:

: 0,52 0,56 0,57 0,63 0,69 0,73 0,77 0,73 0,71 0,74 0,78 0,99 1,17

1,5 1,64 1,59 1,52

1,5

Romania

:

:

:

:

: 0,75 0,68 0,57 0,49

Slovenia

:

:

:

Slovakia

:

:

: 1,38

Finland

1,85 2,01

Sweden

: 2,65

2,1 2,14 2,27 2,26 2,53 2,71 2,88 3,17 3,35 3,32 3,36 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47
: 3,12

: 3,26

2,09 2,01 1,96 1,98 1,94 1,88

Iceland

0,97 1,15 1,32 1,33 1,37 1,53
: 1,62

Switzerland
Serbia

: 1,69

: 3,47

: 3,58

1,8 1,73 1,73

: 4,13

:

3,8 3,58 3,56 3,68 3,43

1,8 1,79 1,77 1,78 1,73 1,67

: 1,83

2

2,3 2,67 2,95 2,95 2,82

: 1,63

: 1,64

3,7 3,94

2,8

3,8 3,55

1,7 1,72 1,75 1,75 1,82 1,77 1,78 1,72

: 2,77 2,99 2,68 2,65 3,11

1,7

:

: 2,52

:

:

: 2,59

:

:

: 2,47

:

:

: 2,82

:

:

: 2,87

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

3,9

3,7 3,62 3,39 3,39 3,41

:
:

0,5 0,42

2,1 2,47

0,9 0,92 0,91 1,08 0,78 0,66 0,65 0,63 0,57 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 0,63 0,68 0,82

United
Kingdom
Norway

0,4 0,37 0,39 0,38 0,39 0,39 0,41 0,45 0,52 0,58 0,47 0,46

1,6 1,76 1,52 1,29 1,27 1,33 1,36 1,38 1,49 1,47 1,27 1,39 1,44 1,56 1,45 1,66 1,85

:

2,4

:

: 1,59 1,66 1,71 1,57 1,51 1,48 1,59 1,58 1,76 1,68 1,65 1,66
:

:

:

:

:

:

: 0,92 0,79 0,77 0,96

Turkey

0,33 0,52 0,49 0,44 0,36 0,38 0,45 0,49 0,37 0,47 0,48 0,54 0,53 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 0,73 0,85 0,84 0,86

:

United States

2,55 2,61 2,54 2,42 2,32

:

Japan

2,95 2,93 2,89 2,83 2,74 2,87 2,77 2,83 2,96 2,98

South Korea

:

:

:

:

:

2,4 2,44 2,47
:

:

2,5 2,54 2,61 2,62 2,52 2,52 2,45 2,49 2,55 2,62 2,76 2,81 2,73 2,67

: 2,26 2,17

През периода на членството в ЕС не беше
разработена и приета цялостна визия и стра
тегия за развитие на висшето образование
в условията на европейското членство и на
изостряща се конкуренция в световното об
разователно пространство. Два варианта на
такава стратегия, подготвени през 2005 г. и
2006 г., не бяха приети. Не беше обновена
нормативната уредба. Тя продължава да е
остаряла и неадекватна както от гледна точка
на прилаганите реформи, така и на европей
ските критерии и стандарти.
2.1. Труден достъп до ВО за някои социални
групи и нисък дял на завършилите висше
образование между хората в трудоспособна
възраст.

3 3,07 3,12 3,14 3,13 3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,25
2,3 2,47

2,4 2,49 2,68 2,79 3,01 3,21 3,36 3,56 3,74

:

:

:

:

Въпреки увеличаването на дост ъпа до
висше образование след 1990 г. съществуват
социални и етнически групи, при които делът
на завършилите висше образование е нисък.
Дори и сред цялото население обаче делът
на завършилите висше образование е нисък,
което е в противоречие с нуждите на иконо
миката, която има нужда от квалифицирани
кадри, за да се развива.
Повишаването на дела на завършилите
висше образование изисква да се преодолеят
две сериозни предизвикателства.
Първото предизвикателство е системното
намаляване броя на младежите, завършващи
средно образование, които кандидатстват в
българските висши училища. Това ни доведе
до безпрецедентна ситуация в историята на
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висшето образование: незапълване на обявени
места във висшите училища (така например,
през 2013 – 2014 учебна година фактически
ят прием е бил 63 045 души – с над 8000
по-малко от планирания брой). Причините
за драстичния спад са комплексни – наред
с влошената демографска ситуация, още и
нарастваща образователна емиграция сред
младите, затруднен достъп до българските
висши училища поради географски и соци
ални бариери, накърнен социален престиж
на висшето образование.
Второто предизвикателство е от демограф
ски характер. България е пред прага на де
мографска катастрофа поради безпрецедентно
застаряване на населението, ниски темпове
на раждаемост и т.н.
Основните предизвикателства, свързани с
достъпа и повишаването на броя на завършилите висше образование, са:
2.1.1. Намаляване броя на кандидат-студен
тите поради демографски проблеми.
2.1.2. Наличие на социални проблеми, които
не позволяват на някои групи да продължат
образованието си, а изискват започване на
работа веднага след завършване на средното
образование. Липса на ефективна свързаност
между развитието на висшето образование
и променящите се индивидуални потреб
ности – ВУ не предоставят възможности за
съчетаване на ученето с работата или със
семейните ангажименти.
2.1.3. Въпреки широката мрежа от ВУ съ
ществуват цели области (например в Североза
падния район), в които няма ВУ, а социалните
възможности не позволяват лесен достъп до
ВУ в столицата и големите градове.
2.2. Трудности пред качеството и съвместимостта на висшето образование с европейските системи за ВО.
Едно от най-важните предизвикателства
пред висшето образование в България е под
държането и повишаването на качеството.
Наред с недофинансирането на системата за
ВО и с проблемите, произтичащи от негова
та масовизация, основните причини за спад
на качеството в някои ВУ и професионални
направления са следните:
На лице е изос таване на методите на
преподаване от иновативните тенденции в
практиката и развитието на способностите
на студентите, демотивация на младите преподаватели и изследователи, застаряване на
академичния състав във ВУ.
Спешна е необходимостта от модернизация
на учебните програми. През последните годи
ни беше осигурено известно финансиране за
стимулиране на обновяването им. Необходимо
е тази практика да се продължи и разшири,
както и да се стимулира интеграцията на
български и чуждестранни висши училища
за трансфер на доказали своята ефективност
учебни програми по модерни и търсени спе
циалности.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Учебните планове и програми често не са
в съответствие с потребностите на пазара на
труда и с практиката. Ниското ниво на научните резултати в някои ВУ и професионални
направления не позволява използването на
връзката образование – наука – икономика.
В много ВУ самоцелно се обявяват не
свойствени специалности единствено с цел
привличане на студенти към съответното
висше училище.
Въпреки че през последните години всички
висши училища в България приеха свои вът
решни системи за управление на качеството,
контролът върху тяхното прилагане и обменът
на добри практики са твърде незадоволителни.
В хода на прилагането на новите системи се
проявиха и други слабости, посочени по-долу,
които следва да се преодолеят още в началото
на периода 2014 – 2020 г.
Процедурите на НАОА за оценяване и ак
редитация на висшите училища са усложнени.
Голяма част от ВУ постоянно са в процес на
акредитация. Това изкуствено усложнява про
цеса, претоварва човешките ресурси, създава
допълнителна бюрокрация и в крайна сметка
затруднява нормалната работа на висшите
училища. Същевременно някои от критериите
за акредитация са субективни и не позволяват
ефективно оценяване. Необходимо е по-голяма
тежест при оценката да имат важни обективно
измерими критерии, като реализация на сту
дентите и начална заплата на завършилите.
Същевременно действащата нормативна уред
ба създава монополно положение на НАОА,
като признаването на акредитация от чужди
агенции е на практика невъзможно.
Мобилността в образованието и науката
от други части на света към европейското
пространство е нараснала съществено (днес
държавите – членки на ЕС, привличат около
30 % от мобилните студенти в световен план).
Такава тенденция обаче не личи в Бълга
рия. Доколкото има входяща образователна
мобилност, тя не е продукт на национална
политика и междудържавни споразумения, а е
плод най-вече на индивидуалната инициатива
на чуждестранните студенти. Трудностите в
работата за насърчаване на трансгранична
та академична мобилност са преди всичко
финансови и езикови, но са свързани и с
неправилното прилагане на Системата за
натрупване и трансфер на кредити. Затруднена
е и вътрешната мобилност както в самите
висши училища, така и между тях.
Недостатъчен е броят на привлечените
чуждестранни преподаватели и изследователи
в университетите. Тази форма на сътрудни
чество може да улесни мнозинството студенти,
които сега са възпрепятствани да участват във
формите на външна мобилност, да се запоз
наят с международни иновативни практики;
да направи висшите училища по-ефективни
и да подобри качеството на предлаганото от
тях обучение.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

Основните предизвикателства, свързани с
качеството и съвместимостта на българското
висше образование, са:
2.2.1. Изоставане на методите на препода
ване, демотивация на младите преподаватели
и изследователи, застаряване на академичния
състав.
2.2.2. Ниска мотивация на студентите за
занимания с наука и изследователска кариера,
както и за придобиване на фундаментални
знания (особено в природните науки) и при
лагането им в практиката.
2.2.3. Неактуални учебни програми.
2.2.4. Ниско ниво на научните резултати
в някои ВУ.
2.2.5. Наличие на несвойствени специал
ности в някои ВУ.
2.2.6. Слабости при прилагането на вътреш
ните системи за управление на качеството.
2.2.7. Усложнени и неефективни процеду
ри за акредитация и наличие на субективни
критерии.
2.2.8. Недостатъчна изходяща и слаба вхо
дяща мобилност на студенти и преподаватели
и формално прилагане на Системата за нат
рупване и трансфер на кредити.
2.3. Липса на връзка между висшето образование и потребностите на бизнеса и на
публичните институции
Основна слабост на системата за ВО е, че
не беше изграден ефективен механизъм за
връзка между висшите училища като място
за подготовка и източник за набиране на
квалифицирани специалисти, от една страна,
и бизнеса и публичните институции като по
требители на високообразовани, проактивни
и мотивирани кадри, адаптивни към струк
турните и квалификационните изменения в
системата на заетостта, от друга.
Налице е сериозно разминаване между
структурата и профила на завършващите
студенти на образователно-квалификационни
те степени „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС
„доктор“ и динамиката на пазара на труда
в България и ЕС. Неотложният характер на
реформите в това направление се засилва и
от вътрешните диспропорции в националния и
регионалните пазари на труда в България. Като
основни проблеми за решаване се очертават:
· с ериозен/растящ недостиг на кадри в
областта на инженерно-техническите,
природните и педагогическите науки;
· и зоставане в обучението по нови профе
сии, необходими за зелената икономика,
високотех нолог и чни те и иноват ивни
дейности;
· т ехнологично изоставане в сферата на
услугите и производството, като голя
ма част от МСП работят главно като
подизпълнители на крупни европейски
и транснационални компании (домини
ращото търсене на персонал е за ниско
квалифицирани и рутинни дейности);
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· н есъответствие между очакваните ком
пет ен т ност и и реа лно п роявени т е в
практиката.
От спешни решения се нуждае и проблемът
с практическата подготовка на студентите в
реална работна среда. На младите специа
листи липсват както адекватни практически
приложими познания, така и умения и навици.
Наред с потребностите на бизнеса важна
е ролята на държавния и публичния сектор
при определяне на политиките във ВО и не
обходимостта от кадри. Освен бизнеса (сто
панския сектор) има много потребители на
кадри от секторите, свързани с нематериалните
блага – държавни и общински институции
и неправителственият сектор в областите
държавно управление, регионално развитие,
съдебна система, медицина, образование,
здравеопазване, сигурност, спорт, култура
(музейна и галерийна мрежа, театър, кино,
музикална индустрия, културен туризъм и др.).
Основните предизвикателства, свързани
с връзката между висшето образование и
потребностите на пазара на труда, са:
2.3.1. Разминаване между компетентностите
на завършилите и потребностите на пазара
на труда.
2.3.2. Недостиг на кадри в областта на
инженерно-техническите, природните, педа
гогическите и други сфери.
2.3.3. Липса на връзка между съдържанието
на обучението (учебни планове и програми),
пазара на труда и практиката.
2.3.4. Необходимост от практическа подго
товка на студентите в реална работна среда.
2.3.5. Недостатъчно кариерно ориентиране
на завършващите студенти.
2.4. Недостатъчна връзка между обучението
и научните изследвания.
Висшите училища са призвани да бъдат
основни центрове за развитие на науката, раз
бирана като създаване на ново научно знание.
Става въпрос не само за знания, които имат
непосредствено практическо приложение,
но преди всичко за фундаментални знания,
които се отнасят до разбирането за света и
човека, както и за знания, чието практическо
прилагане е отложено във времето. Фунда
менталните изследвания са необходима база
за развитие на приложните изследвания и
създават най-високо квалифицираните кадри
за развитието и прилагането на новите тех
нологии. Единството на обучение и научни
изследвания, т.е. базирането на обучението
върху актуални научни проекти и активното
въвличане на студентите в изследователска
работа, е водещ принцип във всички прес
тижни ВУ в света.
През последните години не беше трансфор
мирана и модернизирана връзката между обу
чението и научните изследвания – дейности,
които по традиция са институционално раз
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делени в България. По този начин действието
на ключовия триъгълник на знанието: обра
зование – научни изследвания – иновации, на
практика беше възпрепятствано.
Приносът на иновациите в създаването на
добавена стойност е нисък (в това отношение
България изостава сериозно: достигнатото
равнище е 26 % при 45 % средно за ЕС – по
данни на Министерството на икономиката и
енергетиката и на Евростат). Общественият
престиж на учените е нисък.
Фундаменталните и приложните научни
изследвания и експерименталната развойна
дейност имат своята специфична роля в об
ществото на знанието и недостатъчното им
финансиране води до изоставане и има нега
тивен ефект върху развитието на обществото
и икономиката.
Българските публикации в научни списания,
включени в световната система за рефериране,
индексиране и оценяване, намаляват. Докато
броят на такива публикации в областта на
природните науки, математиката и медици
ната въпреки намаляването е на добро ниво,
техният брой в областта на обществените и
на хуманитарните науки е извънредно нисък.
Причините за това са исторически: липса на
традиция, а до скоро и липса на достъп до
самите списания.
Във всички научни области публикуването
в научни списания, включени в световната
система за рефериране, индексиране и оценяване, е недостатъчно. Тези публикации правят
изследванията и изследователите разпознава
еми, което води едновременно до проверяе
мост на постиженията и до повишаване на
престижа на ВУ с по-голям брой публикации,
по-висок импакт фактор и импакт ранг и поголям брой цитирания.
В системата за ВО има ВУ с богата на
учна дейност и други със скромни научни
резултати, но средствата за наука се разпре
делят между всички. Право на финансиране
за научна дейност от националния бюджет
трябва да имат само ВУ със сериозни научни
резултати, а размерът на средствата за наука
да зависи от тези резултати. ВУ следва да
се отчитат пред държавата и обществото за
ефективността на изразходваните средства за
наука и да имат задължението да осигуряват
участие на студентите и докторантите в на
учните изследвания.
Основните предизвикателства, свързани
с връзката между обучението и научните
изследвания, са:
2.4.1. Недостатъчно финансиране на фунда
ментални и приложни научни изследвания и
на експериментална развойна дейност.
2.4.2. Остаряла и недостатъчна нау чна
инфраструктура.
2.4.3. Средствата за наука се разпределят
между всички ВУ независимо от научните
резултати.
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2.4.4. Недостатъчен брой публикации в
научни списания, включени в световната сис
тема за рефериране, индексиране и оценяване.
2.4.5. Недостатъчно участие на студенти,
докторанти, постдокторанти и специализанти
в научноизследователска дейност.
2.4.6. Недостатъчна комерсиализация на
научните резултати.
2.4.7. Затруднения пред проектната дей
ност – съфинансиране, информационно оси
гуряване, усложнени правила за отчетност.
2.4.8. Недостатъчна изследователска мо
билност.
2.5. Усъвършенстване на системата за
управл ение на висшите училища и на мрежата от ВУ. Внасяне на яснота при видовете
ВУ и при образователно-квалификационните
степени.
През изминалото десетилетие бяха пола
гани усилия за модернизация на системата
за управление на висшето образование в
България в съответствие с европейските об
разци и препоръки на ЕК. Промените, които
бяха наложени в законодателната и отчасти
в инстит у циона лната практика, доведоха
до положителни резултати, които могат да
се усъвършенстват и в бъдеще в рамките
на академичната автономия. Необходимо е
автономията да се съчетае с механизми за
институционална отговорност – прозрачност,
публичен контрол, академична конкуренция.
Целта е постигане на система за висше обра
зование, която да е способна да се саморегу
лира съобразно динамиката на обществените
процеси и да поддържа качеството на висше
то образование, т. е. система, способна на
устойчиво развитие.
Важно е да се избере ефективен вариант за
мониторинг и контрол от страна на държавата
и обществото при засилената автономия и
самоконтрол при управлението на висшите
училища. В резултат на широк академичен
дебат да се намери най-точната формула за
промяна, която да съчетава националните
традиции с международните тенденции и
успешни практики.
Важна задача е оптимизирането на мрежата
от висшите училища – не с административен
натиск, а чрез добре обмислени финансови
механизми и чрез трансфер на добри евро
пейски практики за насърчаване на интегра
цията и обединението на висши училища на
регионален и предметен принцип.
Налице е дублиране и разпокъсване на
професионалните направления между вис
шите училища. През последните 10 години с
промени в ЗВО постепенно се заличи разли
ката между университети и специализирани
висши училища, като на последните се даде
право да се наричат университети в дадена
област. Липсва разграничение между много
профилни университети и специализирани
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ВУ, които обучават студенти само в едно или
няколко свързани професионални направле
ния (например технически, медицински, ВУ
по изкуствата и т. н.).
Същевременно в системата на ВО са на
лице ВУ с богата научна дейност и други без
никаква научна дейност. Поради това следва
да се въведат два типа ВУ според извършва
нето на изследователска дейност. Изследова
телските ВУ ще имат право на финансиране
за научна дейност от националния бюджет,
но ще имат и задължение да се отчитат пред
държавата и обществото за ефективността на
изразходваните средства за наука (например
това ще бъде част от оценката им при акре
дитация). Изследователските университети ще
имат право да обучават докторанти. Обратно,
останалите университети няма да могат да
обучават докторанти и няма да имат задъл
жения за провеждане на научна дейност, без
това да пречи техни преподаватели да про
веждат научни изследвания или да участват
в научни колективи.
Наред с трите степени на висше образова
ние в българската система на ВО съществува
и образователно-квалификационната степен
„професионален бакалавър“, която не е ясно
разпознаваема в рамките на тристепенния
цикъл.
Основните предизвикателства, свързани
със системата на управление на висшите
училища, с мрежата от ВУ, с видовете ВУ и
с образователно-квалификационните степени, са:
2.5.1. Потребност от по-голямо участие на
представители на бизнеса, публичните инсти
туции и студентите в управлението на ВУ.
2.5.2. Необходимост автономията да се
съчетае с механизми за институционална
отговорност – прозрачност, публичен контрол.
2.5.3. Потребност от оптимизиране на
мрежата от висшите училища.
2.5.4. Необходимост от изясняване на ста
тута на различните видове ВУ.
2.5.5. Неясно м ясто на образователноквалификационната степен „професионален
бакалавър“ в рамките на тристепенния цикъл.
2.5.6. Преодоляване на дублирането и раз
покъсването на професионалните направления
между висшите училища.
2.6. Недостатъци на действащия модел за
финансиране.
Сега действащият модел на финансиране е
слабото място на цялата система на висшето
образование. Това, от една страна, се дължи
на хроничния недостиг на ресурси, залагани
в националните бюджети и антикризисните
политики. От друга страна обаче, дори и на
личните ресурси не се използват ефективно
(част от тях се губят поради високата външна
образователна миграция – на студенти и пре
подаватели и на талантливи учени).
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Наред с неефективното използване на
наличните средства проблем е и недостатъчната прозрачност и публичен контрол върху
начина на използването на материалните
(включително и финансовите) ресурси. Липс
ват и възможности и целенасочени усилия за
осигуряване на разнообразни извънбюджетни
източници за финансиране, включително от
стопанска дейност и комерсиализация на
научни резултати.
Държавната субсидия доскоро се разпреде
ляше единствено въз основа на броя на при
етите студенти и въпреки че през последните
три години се изпълнява законовото изискване
при финансирането да се взема предвид и
качеството на образованието, над 90 % от
размера на субсидията продължава да зависи
от броя на студентите. Този принцип води до
уравниловка и начинът за разпределяне на
финансирането не стимулира постигането
на по-високо качество на предлаганото об
разование.
Не се стимулира развитието на стратеги
чески важните за страната професионални
направления и специалности. Такива са както
приоритетните за нуждите на икономиката и
на пазара на труда професионални направ
ления, така и специалностите, които трябва
да бъдат защитени, защото не са атрактивни
за кандидат-студентите, а са необходими за
страната.
Сегашната регламентация не допуска раз
виването на стопанска дейност от ВУ, което
е пречка пред създаването на спин-оф фирми
и реализирането на технологичен трансфер.
Налице е и отсъствието на достатъчни фи
нансови стимули за студентите за по-високи
постижения. Необходимо е да се въведат такива
стимули чрез диференциране на размера на
стипендиите или чрез създаване на облекчения
при изплащането на студентските кредити.
Основните предизвикателства, свързани с
действащия модел за финансиране, са:
2.6.1. Недостатъчна ефективност и про
зрачност на начина за използването на фи
нансовите ресурси.
2.6.2. Недостатъчно финансиране на сис
темата за висше образование.
2.6.3. Липса на стимули за повишаване на
качеството и за постигане на високи резул
тати, както и за развитие на стратегически
за страната професионални направления и
специалности.
2.6.4. Липса на достатъчни стимули за
студентите за по-високи постижения.
2.7. Проблеми, свързани с привличането и
кариерното израстване на преподавателите.
През последните години възникнаха про
блеми при прилагането на Закона за развитие
на академичния състав в Република Бълга
рия. Някои непълноти позволиха даване на
научни степени и назначаване на академични
длъжности на лица без необходимите науч
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ни постижения и качества. Особено остро
се чувства липсата на национални единни
минимални изисквания по професионални
направления и научни области и на контролен
механизъм за спазването на нормативната
уредба и изискванията.
Недостатъчното възнаграждение на препо
давателите и липсата на стимули за най-до
брите преподаватели в зависимост от приноса
им в преподаването и научните изследвания
спъват кариерното развитие и зак репват
уравниловъчните традиции, характерни за
българските академични институции. Слабият
интерес към академичната кариера е свързан
и с липсата на възможности за квалификация
за преподавателите, което влияе негативно и
на качеството на работата им.
Основните предизвикателства, свързани
с привличането и кариерното израстване на
преподавателите, са:
2.7.1. Несъвършенства на ЗРАСРБ, довели
до диспропорция между хабилитирани и не
хабилитирани преподаватели.
2.7.2. Липса на диференциация на заплаща
нето на преподавателите според резултатите.
2.7.3. Необходимост от осигу ряване на
възможности за квалификация на препода
вателите.
2.8. Недостатъчни възможности за учене
през целия живот.
В повечето от българските институции
за висше образование функционират звена
за непрекъснато, продължаващо или след
дипломно обу чение, както и центрове за
кариерно развитие. Чрез тях се реализират
връзките между университетите и бизнеса,
между обучаваните и трудовия пазар. Устано
вени са и някои добри практики за съвместно
разработване на учебни планове и програми
с представители на бизнеса с цел повишаване
пригодността за заетост.
Все още тези практики не са широко раз
пространени. Не е постигната и необходимата
гъвкавост при създаването на разнообразни
възможности и форми за учене през целия жи
вот и иновативност на програмите, съобразени
с възрастовите характеристики на обучавани
те. Налице е незадоволителна педагогическа
подготвеност на университетските препода
ватели в областта на андрагогиката, както и
недостатъчна информираност на обществото
за предлаганите ефективни възможности за
учене през целия живот.
За преодоляване на тези трудности, както
и за последователно прилагане на критериите,
дефинирани от ЕК, България прие Национална стратегия за учене през целия живот за
периода 2014 – 2020 г. Стратегията предвижда
утвърждаване ролята на висшите училища
като институции за учене през целия живот
и стимулиране на потенциалните обучавани
към по-нататъшно обучение в системата на
висшето образование, както и хармонизи-
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ране на предлаганите от висшите училища
програми и търсените от пазара на труда
квалификации.
Електронните форми за дистанционно
обучение се утвърдиха като модерни и водещи
форми на обучение в световен план, но на
този етап в България имат допълващ характер
и затова следва да се развиват.
Тази неблагоприятна ситуация радикално
следва да се промени, като българското висше
образование се придържа към европейските
критерии и цели, очертани в Съобщението на
ЕК относно „Европейското висше образование
в световен план“ от юли 2013 г.
Основните предизвикателства, свързани
с осигуряване на повече и по-разнообразни
възможности за учене през целия живот във
ВУ, са:
2.8.1. Не се предлагат достатъчно възмож
ности и разнообразни форми на учене през
целия живот.
2.8.2. Липсват връзки между ВУ и бизнеса
за нуждите на пазара на труда и за съдържа
нието на обучението.
2.8.3. Слабо развитие на електронните
форми за дистанционно обучение.
2.9. Промени в системата на висшето образование.
Независимо от трудностите, в периода след
1995 г. България осъществи (макар и с бавни
стъпки, колебания и прекъсвания) поредица
от положителни промени в системата на вис
шето образование.
България беше от първите страни, въвели
тристепенната система за висше образование.
Обучението за придобиване на всяка степен
се провежда в съответствие с приетия Класификатор на областите на висше образование и
професионалните направления. Беше въведена
Система за натрупване и трансфер на кредити по модела на европейската ECTS. Много
важен инструмент е Европейската квалифи
кационна рамка като средство за прозрачност
и улесняване разбирането на квалификациите
в помощ на учещите и трудово ангажираните
лица. През 2012 г. Министерският съвет прие
Националната квалификационна рамка на Република България. Тя дефинира девет нива на
квалификации, които се основават на резул
татите от ученето и покриват пълния цикъл
на придобиване на квалификации. Степените
на висше образование са разположени в по
следните три нива на рамката. През 2014 г.
беше приета и Национална стратегия за учене
през целия живот за периода 2014 – 2020 г.
С приетия през 2010 г. Закон за развитие
на академичния състав в Република България се модернизира системата за кариерно
израстване на преподавателите във висшите
училища в условията на разширена академична
автономия въпреки описаните трудности по
прилагането му. Основна задача на приетата
Национална стратегия за развитие на научни-
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те изследвания 2020 е развитието и създаването
на ново поколение учени и превръщането на
ВУ в центрове за наука.
За усъвършенстване на качеството на обра
зованието и научните изследвания са предпри
ети и конкретни стъпки. Към Министерския
съвет беше създадена Национална агенция за
оценяване и акредитация като специализиран
държавен орган за оценяване, акредитация и
контрол на качеството в системата за висше
образование. НАОА е член на Европейската
асоциация за осигуряване качеството във
висшето образование (ENQA) и е вписана
в Европейския регистър на агенциите за
осигуряване на европейско качество във вис
шето образование (EQAR). В институциите
за висше образование са изградени и функ
ционират вътрешни системи за оценяване и
поддържане на качеството на обучението и на
академичния състав, включващи и проучване
на студентското мнение.
Създадената през 2010 г. в рамките на
проект, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ на Евро
пейския социален фонд, Рейтингова система
на висшите училища в Република България се
основава на обективни критерии и индикатори
и представлява реална база за сравнимост на
висшите училища. С оглед осигуряване на про
зрачност в системата на висшето образование
Министерството на образованието и науката
поддържа специализирана информационна
система, която съдържа: Регистър на висшите
училища, Регистър на академичния състав на
висшите училища, Регистър на действащите и
прекъснали студенти и докторанти, Регистър на
завършилите студенти и докторанти, Регистър
на банките, отпускащи кредити по Закона за
кредитиране на студенти и докторанти.
Във ВУ функционират звена за непрекъснато, продължаващо или следдипломно обучение, както и центрове за кариерно развитие.
Чрез тях се стимулират връзките между уни
верситетите и бизнеса, между обучаваните и
трудовия пазар. Установени са добри практики
за съвместно разработване на учебни планове и програми с представители на бизнеса с
цел повишаване на пригодността за заетост.
В редица висши у чилища се изпълн яват
съвместни програми за обучение с водещи
чуждестранни университети, завършващо с
издаване на съвместни дипломи.
От 2008 г. МОН осигурява национален
лиценз за достъп до научните бази данни на
реномирани издателства и информационни
платформи и по този начин – до високорей
тингови научни списания в различни области
на знанието.
През 2010 г. стартира системата за сту
дентското кредитиране с държавна гаранция
по Закона за кредитиране на студенти и
докторанти.
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През 2011 г. беше въведено диференцирано
финансиране на висшите училища, чрез което
да се стимулира по-високото качество във
всяко едно професионално направление. Въз
основа на ключови показатели се изготви про
мяна в модела на финансиране на държавните
висши училища – най-добрите професионални
направления получават допълнително средства
от бюджета върху субсидията за издръжка на
обучението.
В периода 2012 – 2014 г. беше успешно апро
бирана централизирана система за осигуряване
на практическо обучение на студентите във
висшите училища, която за малко повече от
1 година осигури над 60 000 позиции за прак
тическо обучение при над 14 000 български
работодатели. Създадена е уебплатформа, в
която фигурират всички редовни студенти и
преподаватели от регистъра на академичния
състав, а висшите училища разполагат с общо
над 800 обучени експерти, които участват
ежедневно в изпълнението на проекта.
Изброените инициативи и мерки се прила
гаха на интервали, без необходимия синхрон
между тях, както и без достатъчна коорди
нация между институциите, отговорни за
реализация на промените. Това доведе до
фрагментарност на политиките за развитие
на висшето образование, до демотивация и в
някои случаи – дори до съпротива сред част
от академичните среди и до недоволство от
страна на студентите.
Като цяло системата на висшето образо
вание и науката не функционираше успешно,
което предизвика основателни критики от
страна на обществото и от ЕК – за липса на
политическа воля за реформи, подценяване
на отрасъла от страна на държавното уп
равление, незаинтересованост от страна на
бизнеса, самозатваряне и самодостатъчност
на академичните институции и т.н.
2.10. Рискове и бариери пред стратегическите реформи.
Успехът на разработената Стратегия за
развитие на висшето образование в Бълга
рия и особено завършването на ускорените
реформ и п рез п ърви я времеви хоризон т
(2014 – 2020 г.) ще зависят в решаваща сте
пен от своевременното идентифициране на
рисковете и ограничителите от национален
и международен характер, както и от набе
лязването на адекватни политики и мерки за
тяхното смекчаване и преодоляване.
Следва да се подчертае, че тук не се имат
предвид традиционните представи за т. нар.
обективни/външни фактори и влияния, които
може да застрашат постигането на набеляза
ните цели. Става дума за натрупани с години
кризисни ситуации в ключови сфери на обще
ството, с които висшето образование и науката
се намират в органично взаимодействие. В
хода на разработването на Стратегията бяха
идентифицирани следните макросоциални и
макроикономически рискове от този характер:
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2.10.1. Демографската криза.
За високорисковия, трудно обратим ха
рактер на приближаващата криза, българ
ските експерти сигнализираха още в самото
начало на 21 век. Напоследък българският
демографски феномен привлича вниманието
и на международните организации (ООН, СБ
и др.). Най-опасните белези на кризата са:
· д растичното намаляване на населението
на страната: от 8,8 милиона през 1990 г.
на 7,35 милиона през 2011 г.; този спад
е безпрецедентен, като се има предвид,
че в предходния исторически период
(1950–1989 г.) населението на страната е
нараснало двойно;
· р екордните темпове на застаряване на
населението – тук спадът е най-висок в
света, а по дял на възрастното население
България е на трето място в ЕС;
· к райно ниски устойчиви равнища на
раждаемост.
Тези тенденции, взети в тяхната съвкуп
ност, очертават един застрашителен сценарий,
чийто пик се очаква да настъпи след 35 – 38
години (виж доклад на СБ от 2013 г., стр.
14 – 15). Но първите негативни последици за
системата на висшето образование се чувст
ват още сега:
· р язко намален приток на кандидат-сту
денти, в т. ч. за перспективни и търсени
специалности (тенденцията в част от вис
шите училища да остават незаети места
за прием най-вероятно ще се запази през
следващите години);
· у величаване броя на отпадащите учени
ци (най-вече от ромската общност), на
прекъсващите и незавършващи студенти;
· о граничаване на възможностите за пос
тъпване на работа поради заети места
от възрастното население;
· р астяща младежка емиграция и т.н.
На тези негативни тенденции държавните
институции реагираха с пасивни политики
от общ характер: констатации в документи,
приемане на стратегии и др. Ако България
иска да избегне най-лошия сценарий, трябва
спешно да се премине от конвенционален към
рисков/кризисен мениджмънт на демографските процеси.
2.10.2. Диспропорциите на пазара на труда.
В периода на финансово-икономическата
криза конфигурацията и структурата на пазара
на труда в България се промениха в крайно
неблагоприятна посока.
От една страна, наблюдава се застраши
телно по размери свиване на търсенето на
работна сила поради резкия спад на деловата
активност – главно в реалния сектор. Съще
временно повечето малки и средни предпри
ятия (МСП), които доминират в българската
икономика, не са с високотехнологичен про
фил и не търсят активно млади специалисти
с академично образование.
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От друга страна, появиха се трайни въ
трешни диспропорции в националния и ре
гионалните пазари на труда. Безработицата
от циклична се превърна в устойчиво структурно явление, чието преодоляване изисква
специални усилия и достатъчно технологично
време за промени. По-конкретно:
· м ладежката безработица се очертава
като най-острия проблем, защото намали
перспективите за успешен старт в про
фесионалната кариера на завършващите
студенти и випускниците от професио
налните училища; проблемът не е само
в обезпокоителното количествено нама
ляване на младите българи, намиращи
работа в родината, а и в ширещата се
демотивация сред младото поколение за
заетост за важни сфери от икономиката
на страната;
· в торичният трудов пазар не е и не може
да бъде заместител на първичния;
· т ретичният трудов пазар – в т.нар. не
формална икономика, привлича немалко
млади хора, част от тях още от студентска
та скамейка; но заетостта в този сегмент
създава нестандартна трудова култура и
мотивация за реализация, базирана на
отклонения от правните норми и соци
алните стандарти, характерни за Европа
и социалните държави.
Всичко това показва, че проблемът за
разминаването между подготвяните кадри в
системата на висшето образование и търсенето
на работна сила не е едностранен. Значителен
дял от работните места в кризисния български
трудов пазар са предимно с ниско качество
и силно подценено заплащане.
2.10.3. Обезценяването на труда и хроничните финансови дефицити.
В продължение на две десетилетия в Бъл
гария се наложи доктрината за изкуствено/
централизирано поддържане на ниско равнище
на заплатите – като предпоставка за финансо
ва стабилност в условията на Валутен борд и
като фактор за привличане на чуждестранни
инвестиции. Потенциалът, заложен в тази
концепция, вече се изчерпи. Нейното запаз
ване като крайъгълен камък на българската
политика по доходите и публичните финанси
оказва контрапродуктивно въздействие:
· х роничното недофинансиране на висшето
образование и науката – за България тази
политика се превърна в идеологема, в
стереотип при оценките и формирането
на отношението на управляващите дър
жавни органи към този сектор;
· н иското заплащане демотивира младите
специалисти, защото автоматично ги
превръща в работещи бедни, със силно
стеснени перспективи за израстване в
служебната и подоходната йерархия;
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· х рони чни те финансови дефиц и т и на
висшите училища и научните органи
зации задържаха повече от десетилетие
заплащането на академичния състав
на равнище, което излиза извън меж
дународните стандарти и конкурентни
практики; българските учени де факто
са поставени в неравностойно положение
спрямо европейските им колеги, което
ги демотивира и превръща в нископла
тени помощници при реализацията на
перспективни международни проекти;
парадоксално е, че България се състезава
със страни, които твърдо са заели послед
ните места в европейските класации по
заплащане на академичните кадри, т.е.
участва в т.нар. надбягване към дъното.
Арг у мен т и т е в полза на фи на нсови т е
икономии са в една посока: качеството и
приносът на висшето образование и научните
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изследвания не са още на високо европейско
равнище – следователно секторът не заслужа
ва приоритетно финансиране. Същевременно
е очевидно, че при крайно ниско ресурсно
осигуряване, при хронично недофинансиране
и обезценяване на интелектуалния труд не
може да се очаква високо качество и принос.
Би трябвало да се направи категорична
преоценка на философията за самоцелни
икономии. Стратегията за развитие на вис
шето образование може да бъде успешно
реализирана само ако е ресурсно осигурена.
Целите, заложени в европейската Стратегия за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж
„Европа 2020“, ще са неизпълними в Бълга
рия, ако и през следващия период се запази
политиката на намаляване или задържане на
едно ниво на бюджетите на висшите училища
и изследователските звена.

2.11. SWOT анализ на състоянието на системата на висшето образование.
СИЛНИ СТРАНИ:

СЛАБИ СТРАНИ:

Въведена тристепенна система на обучение: ба
калавър – магистър – доктор (Болонски процес).
Разработен Класификатор на областите на висше
образование и професионалните направления.
Въведена Система за натрупване и трансфер на
кредити.
Въведени вътрешни Системи за оценяване и под
държане на качеството.
Въведена и поддържана от Министерството на
образованието и науката Информационна система,
която включва Регистър на висшите училища, Ре
гистър на академичния състав на висшите училища,
Регистър на действащите и прекъснали студенти
и докторанти, Регистър на завършилите студенти
и докторанти, Регистър на банките, отпускащи
кредити по Закона за кредитиране на студенти и
докторанти.
Разработена и действаща Рейтингова система на
висшите училища в Република България.
Създадена Национална агенция за оценяване и
акредитация (НАОА) като независима агенция
към Министерския съвет.
Приета Национална квалификационна рамка.
Приета Национална квалификационна рамка за
учене през целия живот.
Приета Национална стратегия за развитие на на
учните изследвания.
Приет Закон за развитие на академичния състав
в Република България.
Осигурен национален лиценз за достъп до науч
ните бази данни на реномирани издателства и
информационни платформи.
Въведено обучение по съвместни програми с водещи
европейски университети, завършващо с издаване
на дипломи от два университета.
Изградени във ВУ звена за непрекъснато, продъл
жаващо или следдипломно обучение и центрове
за кариерно развитие.

Фрагментарност на системата, липса на цялостна
визия (стратегия) за развитие на ВО.
Липса на баланс между автономията на универ
ситетите и степента на контрол, упражняван от
държавата.
Липса на законови предпоставки за упражняване
на ефективен контрол и санкции при неефективно
управление и незаконосъобразна дейност на ВУ.
Липса на съответствие на предлаганото образо
вание и потребностите на пазара на труда; пла
нирането на приема на студенти не е съобразено
с нуждите на икономиката.
Усложнени процедури за акредитация и наличие
на субективни критерии. Липса на обвързване
на финансирането с оценките от акредитацията
и Рейтинговата система и липса на стимули за
подобряване на качеството.
Остаряла нормативна уредба.
Проблеми при прилагането на ЗРАСРБ, трудности
при привличане на преподаватели и при стиму
лиране на развитието им.
Застаряващ академичен състав; слаба мотивация
и недостатъчно висок социален статус на акаде
мичния състав; липса на интерес към академична
кариера.
Липса на разнообразни източници за финансиране
на висшето образование; неефективна система
за финансиране и разпределение на държавната
субсидия.
Финансирането на научната дейност не зависи от
резултатите, недостатъчно силна връзка между
висшите училища и науката, слабо включване
на студентите в научнои зследователска дейност,
липса на иновации.
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Изградена и функционираща информационна сис
тема за стимулиране постиженията на студентите
чрез стипендии за успех и специални стипендии
(http://eurostipendii.mon.bg).
Изг ра дена и фу нк циони раща информационна
система за предлагане на практическо обучение
в реална работна среда (http://praktiki.mon.bg/sp).

Недостатъчни възможности за учене през целия
живот.
Недостатъчна вътрешна и външна академична
мобилност.
Проблеми, свързани с издаването на Европейското
дипломно приложение и формалното прилагане на
Системите за натрупване и трансфер на кредити.

ВЪЗМОЖНОСТИ:

ЗАПЛАХИ:

Осъвременяване и хармонизиране на норматив
ната уредба.
Укрепване ролята на „триъгълника на знанието“
във висшите училища и утвърждаването им като
основни научни центрове.
Утвърждаването на висшите училища като цен
трове за учене през целия живот.
Засилване на партньорствата с бизнеса и комер
сиализация на научните резултати.
Засилване практическата насоченост на обуче
нието във висшите училища; пригодност за зае
тост – осигуряване на съвременни знания, умения
и компетентности.
Актуализиране на учебните планове и програми;
въвеждане на нови методи на преподаване.
Оптимизиране на процедурите за акредитация.
Създаване на условия и система за мотивация и
повишаване на квалификацията на академичния
състав.
Засилване на мобилността на студентите и ака
демичния състав.
Осигуряване на реална автономия и отговорност
на висшите училища – създаване на механизми за
ефективен контрол и за саморегулиране.
Повишаване на ефективността на управлението
на висшите училища.
Въвеждане на нов модел за финансиране на висшето
образование и научните изследвания, ориентирано
към резултатите.

Демографската криза и намалелият брой на кан
дидат-студентите.
Диспропорциите на пазара на труда.
Хроничното недофинансиране на висшето обра
зование и науката.
Намаляване на интереса към българското висше
образование.
Липса на достатъчно добре подготвени кадри в
приоритетни области.
Недостиг на академичен състав. Липса на интерес
у младите хора към академична кариера.

III. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ.
Желаната насока за развитие на висшето
образование е превръщането на България в
силен и привлекателен регионален център
за модерно висше образование с европейски
профил, атрактивен за студенти от Европа
и света.
Модернизираната система на висше обра
зование трябва до 2020 г. да гарантира:
· п ревръщането на висшите училища в
научен и духовен център с общокултурна
мисия, който създава и разпространява
нови знания, съдейства за разбирането
на света и за обогатяването на неговата
материална и духовна култура;
· в исококачествено образование, допри
насящо за цялостното развитие на лич
ността и подготвящо студентите както за
професионалната им реализация, така и
за социалната и гражданската им роля в
условията на едно отворено, динамично
и демократично общество;

· в ъзможности за всеки човек да получи
образование, което стимулира и развива
в най-висока степен неговите способности
и лични качества;
· п одготовка на проактивни, иновативни
и мотивирани специалисти;
· в исоки фундаментални и приложими
в икономиката резултати от научните
изследвания;
· растяща конкурентоспособност на висше
то образование и икономиката на знани
ето в европейски и глобален контекст.
IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА.
Водещите принципи при изготвянето и
изпълнението на Стратегията са:
· с ъхраняване на националната традиция;
· п риобщаване;
· р езултатност и устойчивост;
· р астеж на базата на приемственост и
способност за развитие;
· п розрачност и справедливост;
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· о твореност на системата към социалноикономическата среда.
V. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА.
Дългосрочната стратегическа цел на Стратегията е създаването на модерна, ефективна
и постоянно развиваща се система за висше
образование, в центъра на която е човекът с
неговите личностни качества и интелектуален потенциал и която осигурява качествено,
достъпно, почиващо на научни резултати и
пазарно ориентирано висше образование.
Конкретните цели на Стратегията са:
5.1. Подобряване на достъпа и увеличаване
на дела на завършилите висше образование
(достигане на равнище от 36 % завършили
висше образование на възраст между 30 и 34
години през 2020 г.).
5.2. Съществено повишаване на качеството
на висшето образование и на съвместимостта
му с европейските системи за ВО с цел заемане на достойно място в ЕПВО.
5.3. Изграждане на устойчива и ефективна
връзка между висшите училища и пазара на
труда и постигане на динамично съответствие
между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.
5.4. Стимулиране на нау чноизследователската дейност във ВУ и на развитието
на иновации, ориентирани към пазарната
икономика.
5.5. Модернизация на системата за управление на висшите училища и ясно определяне
на видовете ВУ и образователно-квалификационните степени.
5.6. Повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и
на ефективността на използването им чрез
усъвършенстван модел на финансиране.
5.7. Преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите във ВУ и стимулиране на най-добрите
преподаватели.
5.8. Разширяване и укрепване на мрежата
за учене през целия живот; широко приложение на различни електронни форми за
дистанционно обучение.
VI. ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ.
6.1. Подобряване на достъпа и увеличаване
дела на завършилите висше образование.
За постигане на тази цел ще се изпълняват
следните дейности и мерки:
1. Усъвършенстване на модела за креди
тиране на студенти и докторанти с цел съз
даване на финансови стимули за по-високи
постижения чрез създаване на облекчения
при изплащането на студентските кредити.
2. Усъвършенстване на системата за пре
доставяне на стипендии чрез диференциране
на начина на предоставяне и на размера на
студентските стипендии – например социални
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стипендии, стипендии за върхови постижения
и стипендии за успех; както и чрез предоста
вяне на по-високи стипендии в стратегически
за страната направления.
3. Разширяване на достъпа до ВО чрез
форми на учене през целия живот и на елек
тронните форми за дистанционно обучение.
4. Усъвършенстване на нормативната база и
активна политика за привличане на студенти
от българите, живеещи в Европейския съюз,
и българските общности в трети държави.
6.2. Съществено повишаване на качеството
на висшето образование и на съвместимостта
му с европейските системи за ВО с цел заемане на достойно място в ЕПВО.
За постигане на тази цел ще се изпълняват
следните дейности и мерки:
1. Въвеждане на строги контролни ме
ханизми от страна на държавата, които да
гарантират предлагане на качествено висше
образование от всички висши училища и ре
ално прилагане на критериите за получаване
на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС
„доктор“.
2. Усъвършенстване на акредитационния
модел и рейтинговата система на висшите
училища за осигуряване на обективна оценка
на качеството на обучението по отношение на
нивото на подготовка (базова, специализирана,
практическа, меки умения, участие в научна
дейност) и реализацията на завършилите.
3. Диференциране на финансирането според
качеството и реализацията на завършилите
във всяко професионално направление неза
висимо от коефициента за професионалното
направление към норматива за издръжка на
един студент.
4. Диференцирано предоставяне на субси
дията за научна дейност на ВУ въз основа на
научните резултати.
5. Осигуряване на възможности за ква
лификация на преподавателите и постдокто
рантите, особено по чуждоезиково обучение,
нови методи на преподаване и ИКТ, чрез
продължаване на мерките, финансирани през
предходния програмен период.
6. Активизиране на формите за оценка на
качеството на преподаването от страна на
студентите и академичния състав.
7. Реформиране на учебните програми и
учебното съдържание:
А. Стимулиране на обновяване на учеб
ните планове и програми.
Б. Стимулиране на интернационализа
цията на академичните програми и на елек
тронното обучение.
В. Стимулиране на разкриването на по
вече съвместни програми.
Г. Поощряване на у величаването на
учебните програми на чужд език.
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8. Усъвършенстване на системата за прием
във ВУ съобразно резултатите от оценяването
на професионалните направления.
9. Обединяване на институционалната и
програмната акредитация.
10. Доразвиване на практиката за външно
оценяване на качеството на висшето обра
зование, в т.ч. с участие на чуждестранни
експерти.
11. Регламентиране на възможност за ал
тернативно оценяване от авторитетни евро
пейски акредитационни институции, например
агенции – членове на ENQA и вписани в
EQAR, като окончателната акредитация се
дава от НАОА.
12. За целите на акредитацията приемането
на всеки преподавател за член на академичния
състав само за едно ВУ.
13. Изготвяне и приемане на нов Класи
фикатор на областите на висше образование
и професионалните направления, който да
е напълно съгласу ван с меж д у народната
стандартна к ласификация на образовани
е т о – облас т и на обра зова н ие т о (ISCED
F-2013) и Международната класификация на
областите на науката и технологиите с цел
синхронизиране на професионалните направ
ления и докторските програми и определяне
на връзките с Националната класификация
на професиите и длъжностите.
14. Засилване на контрола за наличие на
работеща Система за натрупване и трансфер
на кредити и мобилност при акредитация.
15. Осигуряване на пълна преносимост на
национални безвъзмездни помощи и студент
ски кредити в рамките на ЕПВО.
16. Оптимизиране на процедурите за при
знаване на сравними образователни периоди
и степени.
6.3. Изграждане на устойчива и ефективна
връзка между висшите училища и пазара на
труда и постигане на динамично съответствие
между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.
За постигане на тази цел ще се изпълняват
следните дейности и мерки:
1. Използване на прогнозите за търсенето
и предлагането на работна сила в България,
разработвани от МТСП, при определянето
на потребностите от специалисти с висше
образование и планирането на приема във
висшите училища.
2. Създаване на профил на компетентно
стите за всяка специалност.
3. Поощряване на диалога на висшите
училища с бизнеса относно съдържанието на
обучението чрез продължаване и разширяване
на мерките, финансирани през предходния
програмен период.
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4. Целево финансиране на стратегически за
страната направления (приоритетни професио
нални направления и защитени специалности,
определени въз основа на приети критерии),
например чрез увеличаване на норматива
за издръжка с определен коефициент, чрез
намаляване или премахване на студентските
такси, чрез по-високи стипендии, чрез прак
тическо обучение в реална работна среда и
чрез изграждане на модерна учебна база в
тези направления.
5. Създаване на програма за реинтеграция
на млади академични кадри и изследователи
(магистри, докторанти, постдокторанти, спе
циализанти).
6. Финансови стимули за изграждане на
нау чна инфраструкт у ра в партньорства с
бизнеса за търсените специалности.
7. Финансиране на студентски стажове и
практики по време на обучението, чрез уебсистемата на МОН – http://praktiki.mon.bg/sp
и други подобни системи за връзка между
висшите училища, студените и работодате
лите и създаване на допълнителни стимули
за работодателите, предоставящи условия за
практическо обучение и стаж, след завършване
на образованието.
8. Изграждане на работещ и ефективен
механизъм за оценка на професионалната
реализация на завършващите студенти.
9. Създаване на обща информационна
мрежа на кариерни центрове, асоциации на
завършилите, алумни центрове, както и по
вишаване на капацитета им.
6.4. Стимулиране на нау чноизследователската дейност във ВУ и на развитието
на иновации, ориентирани към пазарната
икономика.
За постигане на тази цел ще се изпълняват
следните дейности и мерки:
1. Укрепване на потенциала за научни
изследвания и иновационни разработки във
висшите училища и на тази основа – инте
грацията между тях.
2. Насърчаване и оптимизиране на инте
грацията на научноизследователската работа в
БАН и ССА с висшите училища и регионите
(ще се укрепи и стимулира изградената през
2012 – 2013 г. Национална мрежа от регионални академични центрове за приложна наука
в партньорство с ВУ и с местния бизнес и
съобразно спецификата и потенциала на съ
ответния регион).
3. Стимулиране на интеграцията на на
учната и иновативната дейност на висшите
училища в България с националния и евро
пейския бизнес.
4. Увеличаване на финансирането на ВУ
за провеждане на всички видове научни из
следвания.
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5. Модернизиране на съществуващата на
учна инфраструктура и учебно-изследовател
ските лаборатории и създаване и развиване
на регионални научни инфраструктури и на
ционални звена – партньори на Европейските
научни комплекси.
6. Създаване и развитие на центрове за
върхови постижения и центрове за компе
тентност.
7. Диференциране на субсидията за науч
на дейност за ВУ въз основа на обективни
показатели за нау чните резултати – брой
публикувани и реферирани научни статии в
международните бази данни, брой получени
цитати според тези бази, брой подадени заявки
за международни патенти и др.
8. Въвеждане на ограничителен праг при
предоставянето на субсидия за научна дейност
(спиране на субсидията за научна дейност на
ВУ със слаби научни резултати).
9. Стимулиране на публикуването в научни
списания, включени в световната система за
рефериране, индексиране и оценяване.
10. Стимулиране на включването на сту
дентите в научноизследователски, проектни
и консултантски екипи.
11. Нормативно регламентиране на ста
тута на постдокторантите и стимулиране на
включването на докторанти, постдокторанти
и специализанти в научните изследвания.
12. Подкрепа за научни проекти, към които
има интерес от водещи фирми.
13. Регламентиране на извършването на
стопанската дейност на ВУ и премахване на
нормативните и административните пречки
за такава дейност, включително създаването
на спин-оф фирми и реализирането на тех
нологичен трансфер.
14. Изграждане на механизъм за съфинанси
ране на научни екипи, спечелили европейски
и международни проекти.
15. Насърчаване на съвместните изследо
вателски проекти с водещи университети от
Европа.
16. Подкрепа на достъпа и участието на
български научни организации и висши учи
лища в различни европейски технологични
платформи, съвместни технологични иници
ативи и в Европейския институт за иновации
и технологии.
17. Привличане на водещи учени от други
държави и на български учени, работещи в
чуждестранни научни организации и висши
училища, чрез инструментите на единното
Европейско изследователско пространство
6.5. Модернизация на системата за управление на висшите училища и ясно определяне
на видовете ВУ и образователно-квалификационните степени.
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Към нов по-ефективен модел за управление
При по-нататъшните реформи следва да
се обсъди възможността за прилагане на
доказалия своите предимства в развитите
страни модел на управление, базиращ се на
по-строги форми на отчетност, контрол и
прозрачност. При такава сериозна реформа
трябва да се намери механизъм за избягване
на размиването на отговорностите.
Следва да се предприемат следните мерки:
Изменение и допълнение на ЗВО в частта
относно функциите и състава на Съвета на
настоятелите, като в него се включват: ректо
рът (по право председател), председателят на
Общото събрание, финансист, юрист, предста
вители на бизнеса, студентите и докторантите,
и на МОН. Финансистът, юристът и предста
вителите на бизнеса следва да се избират от
Академичния съвет. Допълване на функциите
на Съвета на настоятелите със: общи насоки
за развитие на висшето училище и неговата
стратегия; даване на становище по проекта за
бюджет и годишния отчет; при учредяване и
участие в търговски дружества; при ползване
на търговски кредити; при поемане на дъл
госрочни задължения при инфраструктурни
инвестиции; контрол върху ефективното уп
равление на собствеността, материалната база
и инвестициите. По предложение на Общото
събрание на Съвета на настоятелите могат да
се възлагат и други функции.
Оптимизиране на системата от висши
училища, видове висши училища и образователно-квалификационни степени
1. Оптимизиране на мрежата от висши
училища чрез добре обмислени финансови
механизми.
2. Регламен т и ране на многоп рофи лни
университети и специализирани ВУ, които
обучават студенти само в едно или няколко
свързани професионални направления.
3. Регламентиране статута на изследова
телски университет с произтичащите от това
права и задължения.
4. Премахване на образователно-квали
фикационната степен „професионален бака
лавър“.
Преодоляване на дублирането и разпокъсването на професионалните направления между
висшите училища
1. Насърчаване на интеграцията (вкл. съз
даване на съвместни екипи) при обучението
по направления, които съвпадат в рамките
на един и същи регион.
2. Прилагане на финансови инструменти
и на механизма за определяне на приема за
закриване на несвойствените професионални
направления и специалности.
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6.6. Повишаване на средствата за финансиране на висшето образование и науката и
на ефективността от използването им чрез
усъвършенстван модел на финансиране.
За постигане на тази цел ще се изпълняват
следните дейности и мерки:
1. Ежегодно повишаване на размера на
финансовите средства за висше образование
и научни изследвания като дял от БВП (от
публични и частни източници).
2. Прекратяване утвърждаването на прием
за професионалните направления с най-ниски
резултати.
3. Значително диференциране на финанси
рането според качеството и реализацията във
всяко професионално направление – частта
от субсидията, която се разпределя според
броя на обучавани студенти, постепенно да
се намали до 40 на сто, а останалата част да
се разпределя въз основа на коефициент за
качество на обучението, свързан с обективни
количествени критерии, като успешна реали
зация на студентите (процент заети, начална
заплата), научни резултати и съотношение
между броя на кандидатите и броя на при
етите студенти.
4. Въвеждане на нова методика за опре
деляне на диференцираните нормативи за
издръжка на обучението на един студент на
базата на реалната стойност на обучението
по професионални направления.
5. Диференциране начина на предоставяне
и размера на студентските стипендии – на
пример социални стипендии, стипендии за
върхови постижения и стипендии за успех,
както и предоставяне на по-високи стипендии
в стратегически за страната направления, вкл.
чрез уебсистемата на МОН (http://eurostipendii.
mon.bg).
6. Разширяване на източниците на фи
нансиране на ВУ с възможности за техноло
гичен трансфер, връзки с бизнеса, финансов
мениджмънт и управление на собствеността,
включително интелектуална собственост (чрез
изменение на ЗВО).
6.7. Преодоляване на негативните тенденции в кариерното израстване на преподавателите във ВУ и стимулиране на най-добрите
преподаватели.
За постигане на тази цел ще се изпълняват
следните дейности и мерки:
1. Въвеждане на единни национални ми
нимални критерии към кандидатите за ака
демични длъжности и научни степени по
професионални направления и научни области.
2. Въвеждане на контролни механизми за
спазването на нормативната уредба и изис
кванията на ЗРАСРБ.
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3. Създаване на стимули да се прилага
усъвършенстван модел на финансиране на
ВУ според резултатите и при определяне на
възнагражденията в самото висше училище.
4. Осигуряване на възможности за ква
лификация на преподавателите и постдокто
рантите, особено по чуждоезиково обучение,
нови методи на преподаване и ИКТ.
6.8. Разширяване и укрепване на мрежата
за учене през целия живот; широко приложение на различни електронни форми за
дистанционно обучение.
За постигане на тази цел ще се изпълняват
следните дейности и мерки:
1. Стимулиране на университетските звена
за непрекъснато, продължаващо или следди
пломно обучение, както и на центровете за
кариерно развитие.
2. Стимулиране на съвместно разработване
на учебни планове и програми с представи
тели на бизнеса.
3. Продължаване на стимулирането за раз
витие на електронни форми за дистанционно
обучение, започнало в предишния програмен
период.
VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА.
Очаквани резултати по Цел 1. Подобряване на достъпа и увеличаване на дела на
завършилите висше образование
1. Повишен брой завършили висше обра
зование.
2. Увеличен брой ВУ, предлагащи програми
на базата на електронни форми за дистанци
онно обучение.
3. Значително увеличен брой програми за
дистанционно обучение и на лица, приети и
завършили такива програми.
4. Повишен брой студенти, получили сти
пендии.
Очаквани резултати по Цел 2. Съществено повишаване на качеството на висшето
образование и на съвместимостта му с европейските системи за ВО с цел заемане на
достойно място в Европейското пространство
за висше образование
1. Повишен брой на преподавателите,
участвали във форми на квалификация.
2. Адаптирани методи на преподаване към
потребностите на студентите.
3. Актуализирани учебни планове и про
грами.
4. Повишено количество и качество на
научните резултати на ВУ в резултат на съз
дадената конкурентна среда.
5. Повишено качество и подобрена реализа
ция на завършилите в резултат на създадената
конкурентна среда.
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6. Установени слабости и добри практики
при приложението на университетските сис
теми за управление на качеството.
7. Усъвършенстван модел за акредитация.
8. Значително повишена изходяща и вхо
дяща мобилност.
9. Реално приложена Система за натрупване
и трансфер на кредити.
Очаквани резултати по Цел 3. Изграждане на устойчива и ефективна връзка между
висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между
търсенето и предлагането на специалисти с
висше образование
1. Разработен и утвърден модел за прием
в съответствие с потребностите на пазара на
труда и с реализацията на завършилите по
ВУ и професионални направления.
2. Създаден профил на компетентностите
за всяка специалност.
3. Определени стратегически за страната
направления и специалности.
4. Увеличен брой учебни планове и про
г рами, ак т уа лизи рани и осъвременени с
участието на бизнеса.
5. Увеличен брой проведени стажове и
практики в реална работна среда.
6. Усъвършенствана дейност на кариерните
центрове.
7. Увеличен брой студенти, ползвали услу
гите за кариерно ориентиране и консултиране.
Очаквани резултати по Цел 4. Стимулиране
на научноизследователската дейност във ВУ
и на развитието на иновации
1. Подобрена връзка между обучението и
научните изследвания.
2. Повишено количество и качество на
всички видове научни изследвания.
3. Увеличен брой на приложните научни
разработки.
4. Повишен капацитет на ВУ с най-добри
научноизследователски резултати и стиму
лирани ВУ с по-слаби резултати с цел подо
бряването им.
5. Повишен брой научни публикации в
научни списания, включени в световната сис
тема за рефериране, индексиране и оценяване,
особено в хуманитарните и социалните науки,
където е налице изоставане.
6. Подобрена връзка между обучение и
научни изследвания, повишени научни ре
зултати, привлечени най-добри студенти към
научна кариера, стимулирани млади учени.
7. Увеличен брой партньорства на ВУ с
бизнеса.
8. Научни изследвания, ориентирани към
практиката и към създаване на иновации.
9. Увеличени приходи от комерсиализация
на научни продукти.

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

10. Увеличен брой научни проекти, пови
шено качество и увеличен брой международни
проекти.
11. Предоставени стимули за технологични
изследвания.
12. Създадени условия за интернациона
лизация на българската наука и повишен
научен капацитет на българските ВУ и на
българските учени.
Очаквани резултати по Цел 5. Модернизация на системата за управление на висшите
училища и ясно определяне на видовете ВУ
и ОКС на ВО
1. Изградена система за висше образова
ние, способна да се саморегулира съобразно
динамиката на обществените процеси.
2. Повишена ефективност и прозрачност
на управлението на ВУ.
3. Брой консолидирани ВУ.
4. Изяснен статут на видовете ВУ.
5. Ясни и разпознаваеми образователноквалификационни степени.
Очаквани резултати по Цел 6. Повишаване
на средствата за финансиране на висшето
образование и науката и на ефективността
на използването им чрез усъвършенстван
модел на финансиране
1. Достигнат процент от БВП до 2020 г. в
размер на 1,5 %, отделен за наука, и увеличени
средства за висше образование.
2. Значително повишен дял на частните
инвестиции в образованието и науката.
3. Разработен и утвърден усъвършенстван
модел на финансиране на системата за висше
образование, ориентиран към резултатите от
обучението и реализацията на студентите и
докторантите.
4. Брой слети и/или закрити професионал
ни направления, несвойствени за дадени ВУ.
5. Подобрени академични резултати на
студентите в резултат на създадената конку
рентна среда.
Очаквани резултати по Цел 7. Преодоляване на негативните тенденции в кариерното
израстване на преподавателите във ВУ и
стимулиране на най-добрите преподаватели
1. Повишено качество на процеду рите
по ЗРАСРБ и на научните трудове, с които
участват кандидатите.
2. Повишено количество и качество на
индивидуалните научни резултати вследствие
на създадената конкурентна среда.
3. Увеличен брой преподаватели, участвали
в програми за повишаване на квалификацията.
Очаквани резултати по Цел 8. Разширяване
и укрепване на мрежата за учене през целия
живот; широко приложение на различни
електронни форми за дистанционно обучение
1. Изградена мрежа от звена за продължа
ващо и непрекъснато обучение и учене през
целия живот във ВУ.
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2. Предложени нови услуги (консултиране,
валидиране на знания, сертифициране).
3. Повишен брой на предлаганите курсове
и други форми на УЦЖ във ВУ.
4. Повишен брой лица, преминали форми
на УЦЖ във ВУ.
5. Развити нови форми на партньорство.
6. Повишена пригодност за заетост на
лицата, преминали форми на УЦЖ във ВУ.
7. Разширен достъп до знания и умения
чрез нови технологии.
8. Привлечени нови категории студенти
(студенти от отдалечени и социално слаби
райони; граждани на други държави; лица,
които записват отделни курсове, а не цяла
програма; различни възрастови групи).
1570

РЕШЕНИЕ

за спиране на износа и изпращанията на
стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392
и 440399 по Комбинираната номенклатура
съгласно Регламент за изпъ лнение (ЕС)
№ 1101/2014 на Комисията от 16 октомври
2014 година за изменение на приложение I
към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета
относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ
L 312/1 от 31 октомври 2014 г.)
Народното събрание на основание чл. 86
от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Забранява за срок от три месеца изпра
щанията на необработен дървен материал
(стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392
и 440399 по Комбинираната номенклатура
с ъгласно Регламен т за изп ъ л нен ие (ЕС)
№ 1101/2014 на Комисията от 16 октомври
2014 година за изменение на приложение I
към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета
относно тарифната и статистическа номен
клатура и Общата митническа тарифа (OB L
312/1 от 31 октомври 2014 г.).
2. Задължава министъра на земеделието и
храните на основание чл. 126, ал. 6 от Закона
за горите да издаде заповед за забрана на из
носа на необработен дървен материал (стоки с
кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399
по Комбинираната номенклатура, съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на
Комисията от 16 октомври 2014 г. за измене
ние на приложение I към Регламент (ЕИО)
№ 2658/87 на Съвета относно тарифната и
статистическа номенклатура и Общата мит
ническа тарифа (OB L 312/1 от 31 октомври
2014 г.) за срок от три месеца.
3. В срока по т. 1 и 2 да бъдат иници
ирани законодателни промени и промени в
подзаконовите нормативни актове, свързани
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с подобряване на контрола върху дейностите
в горските територии и противодействие на
незаконната сеч.
4. Решението влиза в сила от деня на об
народването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 4 март 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по политиките за
българите в чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република Бълга
рия и чл. 16, ал. 2, т. 23 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по политиките за българите
в чужбина се състои от 20 народни предста
вители, от които: 7 от парламентарната група
на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на
БСП лява България, 3 от парламентарната
група на Движение за права и свободи, 2 от
парламентарната група на Реформаторски
блок, 2 от парламентарната група на Патри
отичен фронт, 1 от парламентарната група
на Български демократичен център, 1 от
парламентарната група на партия АТАК А и
1 от парламентарната група на АБВ.
2. Избира за членове на комисията: Дора
Илиева Янкова, Михаил Райков Миков, Ангел
Петров Найденов, Десислава Йорданова Коста
динова-Гушева, Димитър Крумов Танев, Катя
Николаева Попова, Кирил Андонов Котев,
Красен Георгиев Кръстев, Петър Костадинов
Петров, Румен Динев Желев, Юлиан Кръстев
Ангелов, Рушен Мехмед Риза, Мехмед Юмер
Атаман, Илия Янков Илиев, Борислав Райчов
Миланов, Борис Борисов Станимиров, Румен
Маринов Йончев, Станислав Тодоров Станилов
и Лъчезар Стаменов Никифоров.
3. Избира от членовете по т. 2 ръководство
на комисията в състав:
Председател: Румен Маринов Йончев.
Заместник-председатели: Десислава Йор
данова Костадинова-Гушева, Дора Илиева
Янкова, Юлиан Кръстев Ангелов и Рушен
Мехмед Риза.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 4 март 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Юлиан Кръстев Ангелов и
Лъчезар Стаменов Никифоров като членове
на Комисията по вероизповеданията и пра
вата на човека.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 4 март 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по външна политика и на Комисията по енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Румен Маринов Йончев
като член на Комисията по външната политика.
2. Освобождава Кънчо Янев Филипов като
член на Комисията по енергетика.
3. Избира Кънчо Янев Филипов за член на
Комисията по външната политика.
4. Избира Георги Николов Недев за член
на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 4 март 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Борис Борисов Станими
ров и Борислав Райчов Миланов като чле
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нове на Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
2. Избира Гроздан Спасов Караджов за
член на Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 4 март 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
1625

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Дончо Спасов Баксанов за член на
Комисията по отбрана.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 4 март 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
1628

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
председател, заместник-председатели и двама
членове на Сметната палата, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за пред
седател, заместник-председатели и двама
членове на Сметната палата, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по бюджет и финанси, както и процедурата
за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за председател,
заместник-председатели и членове на Сметната палата и представяне на документите им.
1. Предложение за кандидат за председател
на Сметната палата се прави от парламен
тарните групи или от народни представители,
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нечленуващи в парламентарна група. Предло
жението се внася в писмена форма до Коми
сията по бюджет и финанси чрез председателя
на Народното събрание в 7-дневен срок от
приемането на тези процедурни правила от
Народното събрание.
2. Предложението за кандидати за замест
ник-председатели се прави от председателя
на Сметната палата. Управителният съвет
на Института на дипломираните експертсчетоводители, съот вет но у прави телни я т
съвет на Института на вътрешните одитори в
България, прави предложение до председателя
на Сметната палата за кандидат за член на
Сметната палата в 5-дневен срок от решението
за избиране на председател. Предложението за
заместник-председатели и членове се внася в
писмена форма от председателя на Сметната
палата до Комисията по бюджет и финанси
чрез председателя на Народното събрание в
7-дневен срок от решението за избиране на
председател.
Предложението за кандидат за председател
на Сметната палата, за заместник-председа
тели и за членове се придружава с писмени
мотиви, които аргументират добрата профе
сионална репутация на кандидата. Към пред
ложението се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по обра
зец – приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование с минимал
на образователно-квалификационна степен
„магистър“;
г) свидетелство за съдимост;
д) документи, удостоверяващи, че канди
датът отговаря на изискванията за професио
нален стаж в областта на одита, администра
тивното и финансовото право, финансовия
контрол, финансите или счетоводството не
по-малко от 15 години;
e) декларация по образец – приложение
№ 2 към решението, че не са налице обстоя
телствата по чл. 16, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона
за Сметната палата;
ж) предложение от управителния съвет на
Института на дипломираните експерт-счето
водители, съответно от управителния съвет
на Института на вътрешните одитори в Бъл
гария, по чл. 15, ал. 1 от Закона за Сметната
палата – за членовете на Сметната палата;
към предложението се прилага извлечение
от протокола на заседанието на съответния
управителен съвет за вземане на решение за
предлагане на кандидат за член на Сметната
палата.
II. Публично оповестяване на документите.
Предложението заедно с приложените към
него документи се публикува на специализи
рания тематичен сайт на интернет страницата
на Народното събрание не по-късно от 7 дни
преди изслушването.
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Публикуването на предложението и доку
ментите се извършва в съответствие с изисква
нията на Закона за защита на личните данни.
Юридически лица с нестопанска цел, реги
стрирани за осъществяване на общественопо
лезна дейност, и професионални организации
не по-късно от три дни преди изслушването
на кандидидата може да представят на Ко
мисията по бюджет и финанси становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да
му бъдат поставени.
Средствата за масово осведомяване могат да
изпращат в Комисията по бюджет и финанси
въпроси към кандидата, които да му бъдат
поставени. Анонимни становища и сигнали
не се разглеждат.
Становищата и въпросите се изпращат по
пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Алек
сандър I № 1, Комисия по бюджет и финанси,
или по електронен път на e-mail: budget@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
събрание при спазване изискванията на За
кона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
III. Изслушване на кандидата.
1. Преди да изслуша предложения кандидат,
Комисията по бюджет и финанси проверява
представените документи и дали кандида
тът отговаря на изискванията за заемане на
длъжността, за която е предложен.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по бюджет и финанси,
което се излъчва в реално време в интернет
чрез интернет страницата на Народното съ
брание.
3. Кандидатът се представя от вносителя
на предложението – до две минути. Пред
ставянето включва и данни за специфичната
подготовка, мотивацията, публичната репу
тация и обществената подкрепа за кандидата.
4. Лично представяне на кандидата и на
неговата концепция за дейността на Сметна
та палата с оглед на длъжността, за която е
предложен – до 10 минути.
5. Представяне в резюме на становищата
и въпросите на лицата по чл. 89, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание, ако такива са пред
ставени – до две минути всяко.
6. Отговор на кандидата по представените
становища и поставените въпроси – до 10
минути.
7. Въпроси от страна на народните пред
ставители – до две минути.
8. Отговор на кандидата по поставените
от страна на народните представители въпро
си – до 10 минути.
9. Комисията може да изисква допълни
телна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
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10. От изслушването се изготвя пълен сте
нографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
11. Комиси ята изготвя по смисъла на
чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание доклад
от изслушването на кандидата. Ако са изслу
шани няколко кандидати за дадена длъжност,
Комисията изготвя доклад от изслушването
на кандидатите, към който се прилага списък
на кандидатите, участвали в изслушването,
подреден по азбучен ред на собствените им
имена, и го внася в Народното събрание.
Към доклада се прилага проект за решение
за избор на всеки кандидат за съответната
длъжност в дадения държавен орган.
IV. Избор на кандидат за председател, заместник-председатели и членове на Сметната
палата от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на На
родното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъства предло
женият кандидат.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет и
финанси.
3. Всеки кандидат се представя от вноси
теля – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидату
рата по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризира
ната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за една длъжност, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, полу
чил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са по
лучили повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители, избран
е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гла
сове, Народното събрание приема решение за
откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 5 март 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
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Приложение № 1
към решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата..........................................,
с ЕГН …………………………,л.к. № ……………………...,
изд. на …...………………от МВР ….............................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъж
ността ………………………………………………………………...
Декларатор: .........................
Приложение № 2
към решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата.......................................,
с ЕГН …………………………,л.к. № ……………………...,
изд. на …...………………от МВР
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм бил орган на изпълнителната
власт по чл. 19, ал. 2 – 4 от Закона за адми
нистрацията през последните три години,
предхождащи избора.
2. Не съм лишаван от правото да заемам
определена длъжност или да упражнявам
определена професия.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Декларатор: ....................
1663

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 28

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Валери Иванов Йотов – извън
реден и пълномощен посланик на Република
България във Федеративна република Брази
лия, и за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Суринам
със седалище Бразилия.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 24 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 4 МАРТ 2015 Г.

за преобразуване на Техническия колеж в
структурата на Югозападния университет
„Неофит Рилски“ – Благоевград, в Технически факултет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Преобразува Техническия
колеж в структурата на Югозападния уни
верситет „Неофит Рилски“ – Благоевград, в
Технически факултет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Студентите от преобразувания колеж
по специалностите „Текстилна техника и
технологии“ и „Моделиране, технологии и
мениджмънт в шевното производство“ от
професионално направление 5.1 „Машинно
инженерство“ могат да продължат обучението
си, както следва:
1. В Техническ и я фак ултет по същата
специалност за придобиване на образова
телно-квалификационна степен „бакалавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
висшето образование.
2. В Техническия колеж – Сливен, в струк
турата на Техническия университет – София,
по същата или по сходна специалност за при
добиване на образователно-квалификационна
степен „професионален бакалавър по …“ по
чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за вис
шето образование.
§ 2. Студентите от преобразувания колеж
по специалността „Електроника“ от профе
сионално направление 5.2 „Електротехника,
електроника и автоматика“ могат да продъл
жат обучението си, както следва:
1. В Техническ и я фак ултет по същата
специалност за придобиване на образова
телно-квалификационна степен „бакалавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
висшето образование.
2. В Добруд жанск и я технологичен ко
леж – Добрич, в структурата на Техническия
университет – Варна, или в Техническия ко
леж – Ловеч, в структурата на Техническия
университет – Габрово, по същата или сходна
специалност за придобиване на образовател
но-квалификационна степен „професионален
бакалавър по …“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква
„а“ от Закона за висшето образование.
§ 3. Студентите от преобразувания колеж
по специалността „Комуникационна техника
и технологии“ от професионално направление
5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
могат да продължат обучението си, както
следва:
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1. В Техническ и я факултет по същата
специалност за придобиване на образова
телно-квалификационна степен „бакалавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за
висшето образование.
2. В Колежа по телекомуникации и пощи –
София, или в Техническия колеж – Ловеч,
в ст ру к т у рата на Тех ническ и я у ниверси
тет – Габрово, по сходна специа лност за
придобиване на образователно-квалификаци
онна степен „професионален бакалавър по…“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за
висшето образование.
§ 4. Архивът на Техническия колеж в струк
турата на Югозападния университет „Неофит
Рилск и“ – Благоевград, се предоставя на
Югозападния университет „Неофит Рилски“.
§ 5. Постановлението се приема на осно
вание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето
образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1595

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 4 МАРТ 2015 Г.

за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Програма на мерките за
закрила на деца с изявени дарби от държавни
и общински училища през 2015 г. съгласно
приложението.
Чл. 2. Необходимите средства за изпълне
ние на програмата по т. 1 да се осигурят от
централния бюджет за 2015 г. в рамките на
предвидените за тази цел средства.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 5а от Закона за закрила на детето
във връзка с чл. 11, ал. 1 и 4 от Наредбата за
условията и реда за осъществяване на закрила
на деца с изявени дарби, приета с Постановле
ние № 298 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51
и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от
2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 48 и 62 от 2013 г.
и бр. 36 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1
П Р ОГ РА М А
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.
РАЗДЕЛ І. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
Мерки за закрила по Наредбата за условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с изяве
ни дарби (НУРОЗДИД)

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Предоставяне на еднократно финансово подпо- Ученик от държавно училище по изкуствата и по кулмагане по чл. 8 НУРОЗДИД за:
турата, финансирано чрез Министерството на културата (МК), класиран индивидуално през 2015 г. на първо,
второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в
програмата.
1.1. Подпомагане за обучение в курсове по изку Ученик, представил служебна бележка от организатора
ства – курсове, майсторски класове, летни акаде за включване за обучение в курс по изкуства и доку
мии.
мент за класиране на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в програмата.
1.2. Подпомагане за участие в пленери.

Ученик, представил служебна бележка от организатора
за включване за обучение в курс по изкуства и доку
мент за класиране на първо, второ или трето място на
национален или международен конкурс, олимпиада или
състезание, включени в програмата.

2. Предоставяне на стипендия по чл. 10
НУРОЗДИД

Ученик от държавно училище по изкуствата и по културата, финансирано чрез МК, или от общинско училище, класиран индивидуално през 2015 г. на първо,
второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в
програмата.

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален конкурс за ученици акомпанято Втора възрастова група – Х и ХІ клас.
ри, орг. НУИ „П. Пипков“ – Плевен. Провежда се
27 – 29 март 2015 година, Плевен.
2.2. Национален конкурс за млади изпълнители За индивидуални изпълнители от първа възрастова гру
на творби от чешки и словашки композитори, гр. па – до 18-годишна възраст за специалностите пиано,
Варна, орг. Дружество за българо-чешко и бълга струнни инструменти, духови инструменти.
ро-словашко приятелство – Варна. Провежда се 30
септември – 01 октомври 2015 година, Варна.
2.3. VІІ конкурс за млади изпълнители на ор За индивидуални изпълнители от трета възрастова гру
кестрови инструменти „Добрин Петков“, орг. па – до 18-годишна възраст, за специалности по гру
НУМТИ – Пловдив. Провежда се 18 – 21 ноември пи – дървени духови и медни духови инструменти.
2015 година, Пловдив.
2.4. Национален конкурс за изпълнители на народ За индивидуални изпълнители по народно пеене, кавал,
ни инструменти и народно пеене „Песенна дъга гайда, гъдулка, тамбура от пета възрастова група – до
над Кутев“, орг. НУФИ „Ф.Кутев“, МК. Провежда 18-годишна възраст.
се на 1 април 2015 година, Котел.
2.5. Национален конкурс за танцьори „Златна За индивидуални изпълнители от ІІ възрастова гру
гега“, орг. НУФИ „Филип Кутев“ – Котел, МК. па – до 18-годишна възраст.
Провежда се на 25 април 2015 година, Котел.
2.6. Национален конкурс „Проф. Камен Поп За ученици от втора възрастова група – Х, ХІ и ХІІ
димитров“, орг. НБУ, НМУ „Л. Пипков“ – София. клас.
Провежда се на 17 април 2015 година, София.
2.7. Национален конкурс „Проф. Парашкев За ученици от ХІ и ХІІ клас.
Хаджиев“, орг. НМУ „Л. Пипков“ – София.
Провежда се на 11 март 2015 година, София.
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2.8. Национален акордеонен конкурс „Танцуващи За индивидуални изпълнители до 18-годишна възраст от
клавиши“ – гр. Нови пазар, орг. Община Нови па пета възрастова група.
зар, НЧ „Хр. Ботев“. Провежда се 23 – 25 април
2015 година, Нови пазар.
2.9. Национален конкурс за гайдари и инстру За индивидуални изпълнители до 18-годишна възраст от
ментални камерни състави „Вълшебни ритми“, четвърта възрастова група за висока гайда и от втора
гр. Нови пазар, орг. Община Нови пазар и НЧ група за ниска гайда.
„Хр. Ботев“. Провежда се 8 – 10 май 2015 година,
Нови пазар.
2.10. Национален конкурс за актова рисунка по За участници от първа възрастова група – Х и ХІ клас.
натура, орг. НГП „Св. Лука“ – София. Провежда
се 15 – 24 април 2015 година, София.
2.11. Национален ученически конкурс за учебна За участници от 16- до 18-годишна възраст.
рисунка по натура, орг. НУИИ „Ил. Петров“, НХА.
Провежда се 9 – 10 май 2015 година, София.
2.12. Национален младежки конкурс за изящни и Една възрастова група: по живопис, графика, скулп
приложни изкуства, орг. МК. Провежда се 1 – 5 тура, художествена керамика и стъкло, художествена
юни 2015 година, София.
дърворезба и мебел, художествена обработка на мета
ли, художествена тъкан, рекламна графика/графичен
дизайн, илюстрация и оформление на книгата, детски
играчки, иконопис/стенопис, пространствен и промиш
лен дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор.
2.13. Национален балетен конкурс „Анастас За индивидуални изпълнители младша възраст, младе
Петров“ – Добрич, орг. фондация МБК – Варна, жи и девойки – до 18-годишна възраст.
и Община Добрич.
Провежда се 13 – 15 юни 2015 година, Добрич.
2.14. Национален ученически конкурс по актьорско За индивидуални изпълнители от І възрастова гру
майсторство, орг. НГСЕИ – Пловдив. Провежда се па – до 18-годишна възраст.
26 – 27 март 2015 година, Пловдив.
2.15. Национален конкурс за учащи от учебни за Една възрастова група, две категории – репортажна и
ведения, в които се изучава фотография „Фото артистична фотография.
Академика“, орг. Фотографска академия „Янка
Кюркчиева“. Провежда се м. юни 2015 година,
София.
2.16. Национален конкурс за изпълнители на там За индивидуални изпълнители от трета възрастова гру
бура „Руско Стефанов“, орг. Община Сунгурларе, па – от 16- до 18-годишна възраст.
област Бургас. Провежда се м. октомври 2015 го
дина, Сунгурларе.
2.17. Национален конкурс/олимпиада или състеза Ученик, класиран до навършване на 18 години инди
ние, включени в раздели ІІ, ІІІ и ІV на програмата видуално в съответната възрастова група/състезател
за 2015 година.
на група/категория/вид/жанр изкуство/инструмент/
раздел/направление /формат/ учебен предмет/наука/
проект/вид спорт/спортна дисциплина.
Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.18. Международен конкурс за инструменталис За индивидуални изпълнители инструменталисти до
ти и композитори „Музиката и земята“ – София, 18-годишна възраст.
орг. Фондация и НМ „Земята и хората“, СБМТД.
Провежда се април 2015 година, София.
2.19. Международен конкурс за класическа кита За индивидуални изпълнители от трета възрастова гру
ра „Академик Марин Големинов“ – Кюстендил, па – от 16 до 18-годишна възраст.
орг. Ч-ще „Братство 1869“, Община Кюстендил.
Провежда се 1 – 4 април 2015 година, Кюстендил.
2.20. Международен конкурс „Млади виртуо За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова гру
зи“, София, орг. НМУ „Любомир Пипков“, МК. па – от 16- до 18-годишна възраст, специалности цигул
Провежда се 12 – 19 март 2015 година, София.
ка, виола, виолончело, ударни инструменти.
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2.21. Международен конкурс за изпълнение на нем
ска и австрийска музика – Бургас, орг. НУМСИ
„Проф. П. Владигеров“, Обл. управа Бургас,
Община Бургас, Клуб „Приятели на Австрия“.
Провежда се 14 – 16 април 2015 година, Бургас.
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За индивидуални изпълнители до 18-годишна възраст
по пиано, цигулка, нисък щрайх – виола, виолончело и
контрабас, дървени духови инструменти, медни духови
инструменти, ударни инструменти.

2.22. Международен конкурс „Проф. Панчо За индивидуални изпълнители по пиано и цигулка – до
Владигеров“ – Шумен, орг. МК, Община Шумен, 18-годишна възраст.
Фондация „Панчо Владигеров“ – гр. Шумен.
Провежда се 29 април – 10 май 2015 година,
Шумен.
2.23. Международен цигулков конкурс „Проф. За индивидуални изпълнители от трета възрастова гру
Недялка Симеонова“, гр. Хасково, орг. Община па – до 18-годишна възраст.
Хасково, СБК, СМТД, НМА, АМТИИ. Провежда
се 23 – 25 октомври 2015 година, Хасково.
2.24. Международен конкурс „Млади тромпетисти“, За индивидуални изпълнители от ІІІ възрастова гру
орг. НУМСИ „Хр. Морфова“ – гр. Стара Загора.
па – от 14- до 18-годишна възраст.
Провежда се 2 – 6 ноември 2015 година, Стара
Загора.
2.25. Международен конкурс за млади цигулари За индивидуални изпълнители от ІІ възрастова гру
„Проф. Емил Камиларов“, орг. Фондация „Проф. па – от 16- до 18-годишна възраст.
Емил Камиларов“.
Провежда се м. ноември 2015 година, София.
2.26. Международен фолклорен конкурс „Пауталия“, За индивидуални изпълнители по народно пеене – от
орг. Община Кюстендил, НЧ „Братство 1869“. 15- до 17-годишна възраст.
Провежда се 26 – 28 юни 2015 година, Кюстендил.
2.27. Международен конкурс „Франц Шуберт“, гр. За индивидуални изпълнители по пиано и класическо
Русе, орг. НУИ „В. Стоянов“. Провежда се 23 – пеене от ІІ възрастова група – до 18 години.
29 ноември 2015 година, Русе.
2.28. Международн конкурс „Лист Барток“, орг. За индивидуални изпълнители до 18-годишна възраст от
УКИ, НМА „Проф. П. Владигеров“. Провежда се втора възрастова група.
29 – 30 ноември 2015 година, София.
2.29. Международен младежки фестивал-конкурс За индивидуални изпълнители до 18-годишна възраст
„Надежди, таланти, майстори“ – Добрич. Орг. от втора възрастова група по специалностите пиано,
Община Добрич.
цигулка, виола, виолончело.
Провежда се 7 – 11 септември 2015 година, Добрич.
2.30. Международен конкурс за пианисти „Скрябин Втора възрастова група – до 18-годишна възраст.
и Рахманинов“, орг. Музикално общество „Ал.
Скрябин“ – България.
Провежда се 11 – 15 декември 2015 година, София.
2.31. Международен конкурс/олимпиада или състе Ученик, класиран до навършване на 18 години инди
зание, включени в раздели ІІ, ІІІ и ІV на програма видуално в съответната възрастова група/състезател
та за 2015 година.
на група/категория/вид/жанр изкуство/инструмент/
раздел/направление/формат/учебен предмет/наука/
проект/вид спорт/спортна дисциплина.
РАЗДЕЛ ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Мерки за закрила по Наредбата за условията и реда
за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Предоставяне на еднократно финансово подпомага- Ученик от държавно училище, финансирано чрез
не по чл. 8 НУРОЗДИД за:
Министерството на образованието и науката
(МОН), класиран индивидуално през 2015 г. на
първо, второ или трето място на национален или
международен конкурс, олимпиада или състезание
в областта на науката, изкуството и спорта, включени в програмата.
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1.1. Подпомагане за обучение в курсове по наука и
изкуства, организирани от училища, извънучилищни
педагогически учреждения, научни и творчески съюзи,
фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано от
МОН, класиран на първо, второ или трето място на
конкурс, олимпиада или състезание в областта на
изкуството, науката и спорта, представил служебна
бележка от организатора за включване в курс за
обучение по наука и изкуство и документ за кла
сиране.

1.2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни
и тренировъчни лагери, организирани от училища,
извънучилищни педагогически учреждения, научни и
творчески съюзи, фондации, сдружения и фирми.

Ученик от държавно училище, финансирано от
МОН, класиран на първо, второ или трето място на
конкурс, олимпиада или състезание в областта на
изкуството, науката и спорта, представил служебна
бележка от организатора за включване в пленер,
обучителни или тренировъчни лагери и документ
за класиране.

1.3. Подпомагане за участие в национални и междуна Ученик от държавно училище, финансирано от
родни конкурси, олимпиади и състезания, включени в МОН, класиран на първо, второ или трето място
раздел ІІ, т. 2 от програмата.
на конкурс, олимпиада или състезание в областта
на изкуството, науката и спорта, представил покана
или документ, потвърждаващ участието в нацио
нален или международен конкурс, включен в раз
дел – ІІ, т. 2 от програмата с мерки за закрила на
деца с изявени дарби през 2015 г., и документ за
класиране.
2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 НУРОЗДИД

Ученик от държавно училище, финансирано чрез
МОН, или от общинско училище, класиран индивидуално през 2015 г. на първо, второ или трето
място на национален или международен конкурс,
олимпиада или състезание, включени в програмата.

А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА
2.1. Национален конкурс „Моите детски мечти“ от На
ционалния календар за извънучилищни дейности на
МОН, организиран от МОН и НДД. Провежда се фев
руари 2015 година, София.

Трета група – VІІІ – ХІІ клас: в направление лите
ратурно творчество и в направление изобразително
изкуство – раздел рисунка и раздел приложно из
куство.

2.2. Национален конкурс за хумористична литературна
творба „Присмехулници“, организиран от МОН, НДД,
Трета група – VІІІ – ХІІ клас, литературно твор
Община Казанлък, Фондация „Чудомир“ и ОДК „Св.
чество.
Иван Рилски“, Казанлък. Провежда се м. март 2015
година, Казанлък.
2.3. Национален детски конкурс „Диньо Маринов“ за
изпълнители на народна музика: певци, инструмента
листи, народни хорове, оркестри и ансамбли от На Трета група – VІІІ – Х клас, индивидуални изпъл
ционалния календар за извънучилищни дейности на нители по народно пеене.
МОН, организиран от МОН, НДД, ОДК – Варна, и
Община Варна. Провежда се март 2015 година, Варна.
2.4. Национален конкурс за млади изпълнители на
забавна песен от Националния календар за извън
училищни дейности на МОН, организиран от МОН, Четвърта група, раздел солисти.
НДД, ОДК – Пловдив, и Община Пловдив. Провежда
се април 2015 година, Пловдив.
2.5. Национален конкурс за класически, характерен
и съвременен танц, организиран от Община Бургас, Четвърта група, индивидуални изпълнители в три
Обединен детски комплекс – Бургас. Провежда се ап жанра: класически, характерен и съвременен танц.
рил 2015 година, Бургас.
2.6. Национални конкурси под надслов „За хляба
наш...“ за научна разработка (проект) и за есе, органи Една група – ІХ – ХІІ клас, в конкурса за есе и
зирани от МОН и НДД, ФХСЛ, ОДК – Благоевград, една група – ІХ – ХІІ клас, в конкурса за индивиду
и Община Благоевград. Провежда се април 2015 годи ална научна разработка (проект).
на, Благоевград.
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2.7. Национален литературен конкурс „Петя Дубаро
ва“, организиран от Община Бургас, къща музей „Петя Една група – VІІІ – ХІІ клас, в два раздела – пое
Дубарова“, МОН, РИО – Бургас. Провежда се май зия и проза.
2015 година, Бургас.
2.8. Национален конкурс за стихотворение и есе „Жи
веем в земята на Ботев“ от Националния календар
Втора група – ІХ – ХІІ клас, в два раздела – есе и
за извънучилищни дейности на МОН, организиран от
стихотворение.
МОН, НДД, ЦРД – Враца, и Община Враца. Провеж
да се май 2015 година, Враца.
2.9. Национален конкурс „Бог е любов“, организиран Три групи – VІІІ – ХІІ клас, в жанровете стихотво
от МОН. Провежда се м. юни 2015 година, Пловдив. рение, разказ или есе, рисунка и приложно изкуство
(присъжда се само първо място на националния
етап по статут).
2.10. Национален пленер – конкурс по графика и жи
вопис „Врачанска есен“, организиран от Община Вра Две възрастови групи – VІІІ – Х клас и ХІ – ХІІ
ца и СОУ „Отец Паисий“, Враца. Провежда се септем клас.
ври 2015 година, Враца.
2.11. Национален конкурс за детска рисунка „С очите
си видях бедата“ от Националния календар за извън
Трета група – от 14 до 18 години, за индивидуално
училищни дейности на МОН, организиран от МОН,
класирани участници.
ГДПБЗН към МВР и НДД. Провежда се октомври
2015 година, София.
2.12. Национален ученически конкурс от Национал
Една възрастова група – VІІІ – ХІІ клас, за индиви
ния календар за извънучилищни дейности на МОН,
дуални участници в два формата – реферат и пре
организиран от Национален клуб „Родолюбие“, МОН,
зентация.
НДД и др. Провежда се ноември 2015 г., София.
2.13. Национален танцов конкурс за театрално-сце Четвърта група – от 15 до 18 години, за индивиду
нични танци – класически балет, характерни и съ ални изпълнители в три жанрови категории – кла
временни танци „България танцува“, организиран от сически, характерен и съвременен танц.
Община Димитровград и ОП „Детски и младежки
център“ – Димитровград. Провежда се октомври – но
ември 2015 година, Димитровград.
2.14. Национален конкурс по народно приложно из Трета група в народно приложно изкуство, в два
куство „От Коледа до Васильовден“ от Националния раздела – керамика, декоративни пана/тъкани.
календар за извънучилищни дейности на МОН, ор
ганизиран от МОН и НДД. Провежда се декември
2015 година, София.
2.15. Национални конкурси, включени в раздели І и ІІІ Ученик от държавно училище, финансирано от
на програмата.
МОН, класиран индивидуално в съответната възрас
това група, състезателна група, категория, вид или
жанр изкуство, инструмент, раздел, направление.
Б. НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ, СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА
2.16. Зимен математически турнир „Атанас Радев“.
Провежда се на 24 и 25.01.2015 г., Ямбол (VІІІ – ХІІ
клас).
Национално състезание по математическа лингвис
тика. Провежда се на 31 и 01.02.2015 година, Стара
Загора.

Четири състезателни групи по математика – VІІІ–
ХII клас;
две състезателни групи по математическа лингвис
тика – VІІІ – ХІІ клас.

2.17. Зимни състезания по информатика.
Провеждат се от 28.02 до 01.03.2015 година, В. Търно Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
во.
2.18. Национална олимпиада по руски език.
Провежда се на 14.03.2015 година, Русе.

Четири състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.

2.19. Национална олимпиада по френски език.
Провежда се на 21.03.2015 година, Благоевград.

Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.

2.20. Национална олимпиада по италиански език.
Провежда се на 28.03.2015 година, София.

Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
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2.21. Национална олимпиада по испански език.
Провежда се на 28.03.2015 година, Русе.
2.22. Национална олимпиада по английски език.
Провежда се на 21.03.2015 година, Враца.
2.23. Национална олимпиада по немски език.
Провежда се от 27.03 до 29.03.2015 година, Пловдив.
2.24. Национална олимпиада по химия и опазване на
околната среда. Провежда се на 21 и 22.03.2015 година,
Ямбол.
2.25. Математическо състезание между профилирани
гимназии и паралелки на СОУ с чуждоезиков профил.
Провежда се на 21 и 22.03.2015 година, Ловеч.
2.26. Пролетни математически състезания. Провеждат
се на 28.03 – 29.03.2015 година: ІV – VІІІ клас, Бургас,
ІХ – ХІІ клас, Варна.
2.27. Пролетно национално състезание по физика.
Провежда се на 07 и 08.03.2015 година, Варна.
2.28. Национално състезание по компютърни мрежи.
Провежда се на 18 и 19.04.2015 година, София.
2.29. Национално състезание „Виртуално предприя
тие“. Провежда се на 17 и 18.04.2015 година, София.
2.30. Национална олимпиада по техническо чертане.
Провежда се на 24 – 26.04.2015 година, Русе.
2.31. Национална олимпиада по астрономия.
Провежда се на 2 и 3.05.2015 година, Добрич.
2.32. Национална олимпиада по география и икономи
ка. Провежда се на 2 и 3.05.2015 година, Враца.
2.33. Национална олимпиада по информатика.
Провежда се на 25 и 26.04.2015 година, Кърджали
2.34. Национална олимпиада по физика.
Провежда се на 6 и 7.04.2015 година, Враца.
2.35. Национално състезание по химия и опазване на
околната среда. Провежда се на 18 и 19.04.2015 година,
Русе.
2.36. Национална олимпиада по биология и здравно
образование. Провежда се на 1 и 2.04.2015 година,
Вършец, област Монтана.
2.37. Национална олимпиада по философия. Провежда
се на 18 и 19.04.2015 година, Пловдив.
2.38. Национална олимпиада по математическа линг
вистика. Провежда се на 2 и 3.04.2015 година, Троян.
2.39. Национална олимпиада по математика.
Провежда се на 18 и 19.04.2015 година, София.
2.40. Национална олимпиада по информационни тех
нологии. Провежда се на 9 и 10.05. 2015 година, Мон
тана.
2.41. Национална олимпиада по гражданско образо
вание. Провежда се на 9 и 10.05.2015 година, Шумен.
2.42. Национален конкурс „Млади таланти“, органи
зиран от МОН (част от рамковите програми на Ев
ропейския съюз за научни изследвания и иновации).
Провежда се април/май 2015 година, София.
2.43. Национален пролетен турнир по информатика.
Провежда се на 13 и 14.06.2015 година, Ямбол.
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Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Четири състезателни групи – VIII – XI клас.
Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.

Четири състезателни групи – VІІІ – ХІ клас.
Четири състезателни групи по математика – VІІІ –
ХІ клас.
Пет състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.
Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Една състезателна група – Х–ХІІ клас.

Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Една състезателна група – ІХ – ХІІ клас.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Една състезателна група – VІІІ – ХІІ клас.

Две състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
Една състезателни група – VІІІ – ХІІ клас за инди
видуални проекти в три научни области: естествени
науки, комуникационни и информационни техноло
гии и социални науки.
Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
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2.44. Национално математическо състезание по Три състезателни групи – VІІІ – ХІІ клас.
формàта на математическото състезание „Европейско
Кенгуру“. Провежда се на 06.06.2015 година, София.
2.45. Многоезично национално състезание по англий Х и ХІ клас – единадесет състезателни групи:
ски, испански, италиански, немски, руски и френски АИ – НЕ; АЕ – ФЕ; АЕ – ИЕ; АЕ – РЕ; НЕ – АЕ;
език. Провежда се ноември 2015 година, Пловдив.
НЕ – РЕ; ФЕ – АЕ; ФЕ – ИЕ; ИЕ – АЕ, ИЕ – ФЕ;
РЕ – АЕ.
В. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА
2.46. Международна Менделеева олимпиада по химия.
Възрастова група до 18 години.
Провежда се април – май 2015 година, Казан, Русия.
2.47. Международна олимпиада по философия.
Провежда се май 2015 година, Талин, Естония.

Възрастова група до 18 години.

2.48. Международен детски конкурс „Слънце, радост, Трета група за индивидуални изпълнители в три
красота“, организиран от Община Несебър и ОДК раздела – пиано, народна песен, забавна/естрадна
„Несебър“. Провежда се юни 2015 година, Несебър.
песен.
2.49. Международна олимпиада по математика.
Провежда се юни – юли 2015 година, Тайланд.

Възрастова група до 18 години.

2.50. Международна олимпиада по физика.
Провежда се юли 2015 година, Мумбай, Индия.

Възрастова група до 18 години.

2.51. Международен конкурс за изкуства „Радост на
брега“, организиран от Община Созопол и Сдружение Четвърта група 14 – 18 години в раздел музикално
„Радост на брега“, със съдействието на Община Помо изкуство: кавал, народно пеене, поп пеене.
рие. Провежда се юни 2015 г., Созопол.
2.52. Международна олимпиада по биология.
Провежда се юли 2015 година, Орхус, Дания.

Възрастова група ІХ – ХІІ клас.

2.53. Международна олимпиада по химия.
Провежда се юли 2015 година, Баку, Азербайджан.

Възрастова група до 18 години.

2.54. Международна олимпиада по математическа
лингвистика. Провежда се юли 2015 година, Благоев Възрастова група до 18 години.
град, България.
2.55. Международна олимпиада по информатика.
Провежда се юли 2015 година, Казахстан.

Възрастова група до 18 години.

2.56. Международна олимпиада по география и иконо
Възрастова група до 18 години.
мика. Провежда се юли – август 2015 година, Русия.
2.57. Международен конкурс на изкуствата – конкурс
за изпълнители на детска и забавна песен „Речни
ІV група, VIII – XII клас, индивидуални изпълните
ноти“, организиран от Община Тутракан, Общински
ли на забавна песен.
център за извънучилищни дейности – Тутракан. Про
вежда се август 2015 година, Тутракан.
2.58. Международна олимпиада по астрономия. Про Възрастова група до 18 години.
вежда се септември или октомври 2015 г., Армения.
Г. МЕЖДУНАРОДНИ СЪСТЕЗАНИЯ, ДЪРЖАВНИ ПЪРВЕНСТВА И УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ
СЪСТЕЗАНИЯ
2.59. Финали на олимпийски игри, световни, европей
ски, балкански първенства, световни ранглисти (за
спортове, за които не се провеждат световни и евро
пейски първенства) и аналогични финали на първен
ства за хора с увреждания.
Не се включват финали на първенства с регламенти
на:
– турнири, купи, кръгове и/или подборни серии и фи
нали, с които се дублират спортните дисциплини и
категории;
– дисциплини щафети;

1. Ученик в държавно училище, финансирано от
МОН, от VІІІ – ХІІ клас, класиран индивидуално
до навършване на 18 години в индивидуален шам
пионат на първо, второ или трето място по:
– спорт (включен в Раздел IV, т. 2.2.1 от Програма
та) за съответната възраст и пол, спортната дисци
плина или категория;
– олимпийски индивидуален спорт (включен в Раз
дел IV, т. 2.2.2 от Програмата) – Балканско първен
ство;
– спорт за хора с увреждания.
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– двойки, тройки, четворки и др., които са включени 2. Ученик в държавно училище, финансирано от
за индивидуални класирания в съответствие със специ МОН, от VІІІ – ХІІ клас, спечелил до навършване
фиката на вида спорт.
на 18 години индивидуална награда от колектив
ните спортове (включени в Раздел IV, т. 2.2.3 от
Програмата) или от колективните спортове за хора
с увреждания.
* Постигнато класиране при минимум участие на
4 държави и при конкуренция от 6 участници (не се
прилага за състезанията за хора с увреждания).
2.60. Финали на държавни индивидуални първенства 1. Ученик в държавно училище, финансирано от
(ДИП) и финали на държавни първенства за хора с МОН, от VІІІ – ХІІ клас, класиран индивидуално
увреждания – един за календарната година по съот до навършване на 18 години в индивидуален шам
ветния вид спорт, възраст и пол, определен от лицен пионат на първо място по:
зираната българска спортна федерация и отговарящ на – спорт (включен в Раздел IV, т. 2.2.2 от Програма
условията по т. 1 и 2.
та), спортната дисциплина или категория;
Не се включват финали на първенства с регламенти – спорт за хора с увреждания.
на:
2. Ученик в държавно училище, финансирано от
– турнири, купи, кръгове и/или подборни серии и фи МОН, от VІІІ – ХІІ клас, спечелил до навършване
нали, с които се дублират спортните дисциплини и на 18 години индивидуална награда от отбор, кла
категории;
сиран на първо място от колективните спортове
– дисциплини щафети;
(включени в Раздел IV, т. 2.2.4 от Програмата).
– участие на двойки, тройки, четворки и др., които са * Постигнато класиране при минимум участие на
включени като индивидуални класирания в съответ 4 лицензирани спортни клуба и конкуренция от 6
ствие със спецификата на вида спорт.
участници (не се прилага за състезанията за хора с
увреждания).
2.61. Финали на Ученически игри за съответната въз
раст и пол, включени в Националния спортен кален
дар на МОН.
Провеждат се май – юни 2015 година.

1. Ученик в държавно или общинско училище от
VІІІ – Х клас, класиран индивидуално до навърш
ване на 18 години на първо място в един от спор
товете – бадминтон, тенис на маса, шахмат и лека
атлетика – 7 дисциплини (без щафета).
2. Ученик в държавно или общинско училище от
VІІІ – Х клас, спечелил до навършване на 18 го
дини индивидуална награда от отбор, класиран на
първо място в един от спортовете – баскетбол, во
лейбол, хандбал и футбол.

2.62. Финали на Ученически игри за учениците с ув
реден слух, нарушено зрение, физически увреждания
и увреждания на централната нервна система – един
за календарната година за съответната възраст и пол,
определено от лицензираната българска спортна феде
рация, администрираща спорта за хора с увреждания,
и отговарящо на условията по т. 1 и 2. Провеждат се
февруари – март – юни 2015 година.

1. Ученик от VІІІ – Х клас oт държавно училище
или от общинско училище, класиран до навърш
ване на 18 години на I място по един вид спорт,
спортна дисциплина, категория (при най-малко
трима участници в дисциплина или категория).
2. Ученик в държавно или общинско училище от
VІІІ – Х клас, спечелил индивидуална награда от
отбор, класиран на първо място в един от колек
тивните спортове.

РАЗДЕЛ ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Мерки за закрила по Наредбата за
условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби
(НУРОЗДИД)
1. Предоставяне на еднократно
финансово подпомагане по чл. 8
НУРОЗДИД за:

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

Ученик от държавно училище, финансирано чрез Министерството
на земеделието и храните (МЗХ), класиран индивидуално на
първо, второ или трето място на национален конкурс, олимпиада
или състезание, включени в програмата за 2015 г.
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1.1. Подпомагане на обучение в курсове Ученик от държавно училище, финансирано от МЗХ, на възраст
по науката, организирани в училища, от 15 до 18 години, представило служебна бележка за включване
извънучилищни педагогически центрове, в курсове по наука и документ за класиране.
творчески съюзи, фондации, фирми,
сдружения.
2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 Ученик в държавно училище, финансирано чрез МЗХ, или от
НУРОЗДИД
общинско училище, класиран индивидуално през 2015 г. на
първо, второ или трето място на национален или международен
конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата.
А. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ
2.1. Национален ученически горски Възрастова група – от 15 до 18 години.
конкурс. Провежда се април 2015 г.,
София.
2.2. Национален конкурс по фермерство Възрастова група – от 15 до 18 години.
в две направления: Растениевъдство и
Животновъдство. Провежда се март
2015 г., Стара Загора.
2.3. Национален конкурс за проектиране Възрастова група – от 15 до 18 години.
на мебели. Провежда се април 2015 г.,
София.
2.4. Национален конкурс по хранителни Възрастова група – от 15 до 18 години.
технологии и техника. Провежда се
ноември 2015 г., Пловдив;
2.5. Национален конкурс или състезание, Ученик, класиран индивидуално в съответната възрастова
включени в раздели І, ІІ или ІV на група, състезателна група, категория, вид или жанр изкуство,
програмата.
инструмент, раздел, направление, формат, наука, вид спорт,
спортна дисциплина.
Б. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ
2.6. Международен екологичен форум Възрастова група – от 15 до 18 години, индивидуални проекти.
„Сребърна“. Конкурс за ученически
индивидуални проекти по екология и
опазване на околната среда, организиран
от МОН, НДД, сдружение „Екосвят“,
Община Силистра, фондация „Еврика“.
Провежда се юни 2015 г., Силистра.
2.7. Международен конкурс/олимпиада Възрастова група – от 15 до 18 години.
или състезание, включени в раздели І, ІІ
и ІV на програмата за 2015 година.
РАЗДЕЛ ІV. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,
ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Мерки за закрила по Наредбата за
условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби
(НУРОЗДИД)

ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ

1. Предоставяне на еднократно финансово Ученик от държавно спортно училище, финансирано чрез
подпомагане по чл. 8 НУРОЗДИД за:
Министерството на младежта и спорта (ММС), класиран на
първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно
първенство, европейско първенство и балканско първенство
или на първо място на финали на държавно първенство, по
спортове, включени в програмата за 2015 г.
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Ученик от държавно спортно училище, финансирано от ММС,
представил служебна бележка за участие в държавно или
международно първенство, или в тренировъчен лагер, както и
документ за класиране, съгласно програмата за 2015 г.

2. Предоставяне на стипендия по чл. 10 Ученик в държавно спортно училище, финансирано чрез ММС,
НУРОЗДИД
или от общинско училище, класиран на първо, второ или трето
място на олимпийски игри, световно първенство, европейско
първенство, балканско първенство или на първо място на
финали на държавно първенство, включени в програмата за
2015 г.
2.1. Международни състезания и финали
на държавни първенства за съответните
възрастови групи и пол, включени в
календарите на лицензираните български
спортни федерации.*
*Регистърът на спортните федерации е
публикуван на електронната страница на
ММС.

1. Ученик в държавно или общинско спортно училище от VІІІ до
ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години в индивидуален
шампионат на първо, второ или трето място на олимпийски игри,
световно първенство или европейско първенство по индивидуален
спорт, включен в учебната програма на училището;
– в спорта акробатика – постигнато класиране само в многобой.
2. Ученик в държавно или общинско спортно училище от VІІІ до
ХІІ клас, класиран до навършване на 18 години в индивидуален
шампионат на първо, второ или трето място на балканско
първенство (БП) или на първо място на финали на държавно
първенство (ДП) по олимпийски индивидуален спорт, включен
в учебната програма на училището, и при спазване на следните
изисквания:
БП – постигнато класиране при минимум участие на 4 държави
и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория;
ДП – постигнато класиране при минимум участие на
4 лицензирани спортни клуба и при конкуренция от 6 участници
в дисциплина или категория;
– за спорта „Модерен петобой“ – постигнато класиране в
дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП.
3. Ученик в държавно или общинско спортно училище от VІІІ
до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална
награда в колективен спорт, включен в учебната програма на
училището, на олимпийски игри, световно първенство, европейско
първенство или балканско първенство.
4. Ученик в държавно или общинско спортно училище от VІІІ
до ХІІ клас, спечелил до навършване на 18 години индивидуална
награда, от отбор, класиран на първо място на финали на
държавно първенство, в колективен спорт, включен в учебната
програма на училището.

2.2. Международни състезания и финали
на държавни първенства за съответните
възрастови групи и пол, включени в
календарите на лицензираните български
спортни федерации* по спортовете,
по които през учебната 2014 – 2015 г.
се осъществява обучение в спортните
училища, и по спортове, включени в
Националния спортен календар на МОН.
* Регистърът на спортните федерации е
публикуван на електронната страница на
ММС.

1. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран
индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален
шампионат на първо, второ или трето място на олимпийски
игри, световно първенство или европейско първенство по
спортовете акробатика, автомоделен спорт, бадминтон, биатлон
(без щафети), борба (класически и свободен стил), бокс, вдигане
на тежести, гребане (едноместни лодки), джудо, джу-джицу,
кану-каяк (едноместни лодки), карате-до, кик-бокс, колоездене,
конен спорт, корабомоделен спорт, лека атлетика (без щафети),
модерен петобой, плуване (без щафети), самбо, скокове батут,
ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини (без щафети),
сноуборд, спортна гимнастика, спортна стрелба, таекуондо, тенис,
тенис на маса, шахмат и художествена гимнастика;
– в спорта акробатика – постигнато класиране само в многобой.
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2. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран
индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален
шампионат на първо, второ или трето място на балканско
първенство (БП) или на първо място на финали на държавно
първенство (ДП) по спортовете бадминтон, биатлон (без
щафети), борба (класически и свободен стил), бокс, вдигане
на тежести, гребане (едноместни лодки), джудо, кану-каяк
(едноместни лодки), колоездене, конен спорт, лека атлетика (без
щафети), модерен петобой, плуване (без щафети), скокове батут,
ски алпийски дисциплини, ски бегови дисциплини (без щафети),
сноуборд, спортна гимнастика, спортна стрелба, таекуондо – WTF,
тенис, тенис на маса, художествена гимнастика, и при спазване
на следните изисквания:
БП – постигнато класиране при минимум участие на 4 държави
и при конкуренция от 6 участници в дисциплина или категория;
ДП – постигнато класиране при минимум участие на
4 лицензирани спортни клуба и при конкуренция от 6 участници
в дисциплина, категория;
– за спорта „Модерен петобой“ – постигнато класиране в
дисциплините, по които се провеждат ЕП и/или СП.
3. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до
навършване на 18 години индивидуална награда в колективните
спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал или ръгби на
олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство
или балканско първенство.
4. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил
до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор,
класиран на първо място на финали на държавно първенство
в колективните спортове волейбол, баскетбол, футбол, хандбал.
2.3. Международни състезания и финали
на държавни първенства за хора с
увреждания, включени в държавния
и международен спортен календар
на съответните лицензирани спортни
организации, администриращи спорта за
хора с увреждания – без щафети, двойки
и др.

1. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран
индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален
шампионат на първо, второ или трето място на световно
първенство, европейско първенство или балканско първенство
по съответните спортове.
2. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран
индивидуално до навършване на 18 години в индивидуален
шампионат на първо място на финали на държавно първенство
по олимпийски индивидуален спорт.
3. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил до
навършване на 18 години индивидуална награда в колективните
спортове на световно първенство, европейско първенство или
балканско първенство.
4. Ученик в общинско училище от VІІІ до ХІІ клас, спечелил
до навършване на 18 години индивидуална награда, от отбор,
класиран на първо място на финали на държавно първенство в
олимпийски колективен спорт.

2.4.
Национален
и
международен
конкурс/олимпиада
или
състезание,
включени в раздели I, II или III на
програмата за 2015 г.

Ученик в държавно спортно училище от VІІІ до ХІІ клас, класиран
до навършването на 18 години индивидуално в съответната
възрастова група, състезателна група, категория, вид или жанр
изкуство, инструмент, раздел, направление, формат, учебен
предмет, наука, проект, вид спорт, спортна дисциплина.
РАЗДЕЛ V. СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА ПО РАЗДЕЛИ І – ІV
Мерки за закрила

Брой

1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища по
изкуствата, обхванати в програмата по раздел І, т. 1 за 2015 година.

30

5850

2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в
програмата по раздел І, т. 2 за 2015 година.

190

162 525

3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по
програмата от 2014 година.

191

131 625

Министерство на културата

Средства в
лева
300 000
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Министерство на образованието и науката

1 005 825

1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища,
обхванати в програмата по раздел ІІ, т. 1 за 2015 година.
2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в
програмата по раздел ІІ, т. 2 за 2015 година.
3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по
програмата от 2014 година.
Министерство на земеделието и храните
1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища,
обхванати в програмата по раздел ІІІ, т. 1 за 2015 година.
2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в
програмата по раздел ІІІ, т. 2 за 2015 година.
3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по
програмата от 2014 година.
Министерство на младежта и спорта
1. Еднократно финансово подпомагане на деца от държавни училища,
обхванати в програмата по раздел ІV, т. 1 за 2015 година.
2. Стипендии за деца от държавни и общински училища, обхванати в
програмата по раздел ІV, т. 2 за 2015 година.
3. Предоставени стипендии на деца от държавни и общински училища по
програмата от 2014 година.
Общ брой еднократни финансови подпомагания за 2015 година

26

5070

590

576 855

508

423 900
30 000

5

975

20

21 060

10

7965
464 175

5

975

280

289 025

207

174 175

66

12 870

Общ брой стипендии по програмата за 2015 година

1080

1 050 005

Общ брой стипендии по програмата от 2014 година

916

737 125

ВСИЧКО:

1 800 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 4 МАРТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджета на Столична община за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
в размер 500 000 лв. по бюджета на Столична
община за основен ремонт и оборудване на
Софийската математическа гимназия „Паисий
Хилендарски“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеоб
хватно, достъпно и качествено образование
и обучение в предучилищното възпитание и
подготовка и училищното образование. Уче
не през целия живот“, бюджетна програма
„Училищното образование“ по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2015 г. – 250 000 лева;
2. за сме т к а на п рес т ру к т у ри ра не на
разход и т е по цен т ра л н и я бюд же т за
2015 г. – 250 000 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджета на Столична
община от централния бюджет за сметка на
намаление на бюджетното взаимоотношение

на централния бюджет с бюджета на Минис
терството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да
се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимо
отношения на Столична община с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кмета на Столична община.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1597

С Т Р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42
ОТ 5 МАРТ 2015 Г.

за изменение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърж даване,
обжалване и отчитане на професионалните
болести, приета с Постановление № 168 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 23 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите „трайна нера
ботоспособност“ се замен ят с „временна
неработоспособност, трайно намалена рабо
тоспособност“.
§ 2. В чл. 6 ал. 8 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1651

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
ОТ 5 МАРТ 2015 Г.

за изменение на Наредбата за установяване,
разследване, регистриране и отчитане на
трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 61
от 2000 г., бр. 19 от 2002 г. и бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1652

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 5 МАРТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
елементите на възнаграждението и за доходите,
върху които се правят осигурителни вноски,
приета с Постановление № 263 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19
от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г.,
бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20
от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от
2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33
от 2013 г. и бр. 17 и 60 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:

ВЕСТНИК
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1. В ал. 1 думите „и 2“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „управителите и прокури
стите на търговски дружества и на еднолични
търговци и на техните клонове, членовете на
съвети на директорите, на управителни и над
зорни съвети и контрольорите на търговски
дружества, синдиците и ликвидаторите, както
и лицата, работещи по договори за управле
ние на неперсонифицирани дружества“ се
заменят с „управителите и прокуристите на
търговски дружества и на еднолични търговци
и на техните клонове, членовете на съвети
на директорите, на управителни и надзорни
съвети и контрольорите на търговски дру
жества, синдиците и ликвидаторите, както и
лицата, работещи по договори за управление
на неперсонифицирани дружества, и лицата,
на които е възложено управлението и/или
контролът на държавни и общински пред
приятия по глава девета от Търговския закон,
техни поделения или на други юридически
лица, създадени със закон“.
3. В ал. 8, т. 14 думите „чл. 28“ се заменят с
„чл. 26“ и думите „чл. 29“ се заменят с „чл. 28“.
4. Създава се ал. 9:
„(9) При сумирано изчисляване на работ
ното време за повече от един месец, когато
отработените и други часове с осигурителни
вноски по установения за месеца от работо
дателя график на лицето са повече от догово
реното работно време, месечният размер на
осигурителния доход може да бъде по-голям
от установения със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за съот
ветната година максимален месечен размер на
осигурителния доход, като общият осигурите
лен доход за периода, за който е установено
сумирано изчисляване на работното време, се
ограничава до сбора на максималния месечен
размер на осигурителния доход за периода,
за който е установено сумирано изчислява
не на работното време. Ограничаването се
извършва, като се сумират осигурителните
доходи за първия и всеки следващ месец до
достигане на сбора от максималните месечни
размери на осигурителния доход за периода,
за който е установено сумирано изчисляване
на работното време.“
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „и 2“ се заличават.
§ 3. В чл. 3 ал. 5 се изменя така:
„(5) При годишното определяне на оси
гурителния доход се изчисляват и внасят
осигурителни вноски в размера, определен
за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и
майчинство“ за самоосигуряващите се лица,
които са избрали да се осигуряват в този фонд
и за допълнително задължително пенсионно
осигуряване.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Когато лицето упражнява трудо
ва дейност на повече от едно основание по
чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 от Кодек
са за социално осигуряване, то декларира
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пред всеки следващ осигурител дохода, вър
ху който се дължат осигурителни вноски,
като се спазва поредността, определена в
чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигу
ряване.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2015 г. с изключение на § 3, който
влиза в сила от 1 януари 2016 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1653

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 5 МАРТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица, приета с Постанов
ление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния ад
министративен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.;
Решение № 3357 на Върховния администра
тивен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от
2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г.,
бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от
2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.;
Решение № 8660 на Върховния администра
тивен съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 4, изречение второ след ду
мата „Пенсии“ се поставя запетая и се добавя
„фонд „Общо заболяване и майчинство“ за
самоосигуряващите се лица, които са избрали
да се осигуряват в този фонд“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 изречение второ се отменя.
§ 3. В чл. 4, ал. 2, изречение първо думите
„и 2“ се заличават.
§ 4. В чл. 5 думите „ал. 1, 2“ се заменят
с „ал. 1“.
§ 5. В чл. 6 думите „ал. 1, 2“ се заменят
с „ал. 1“.
§ 6. Член 7 се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 7. Навсякъде в наредбата думата „произ
водители“ се заменя със „стопани“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4
от Кодекса за социално осигуряване и за ра
ботниците или служителите, наети по трудов
договор от осигурители, които не са еднолични
търговци или юридически лица, може да се

ВЕСТНИК
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поиска издаване и заверка на осигурителни
книжки за периоди на осигуряване преди
1 юли 2015 г. по досегашния ред.
§ 9. Осигурителни книжки, издадени пре
ди 1 юли 2015 г., се заверяват за периоди на
осигуряване преди 1 януари 2016 г. по досе
гашния ред.
§ 10. Постановлението влиза в сила от
1 януар и 2015 г. с изключение на:
1. Параграф 1, който влиза в сила от
1 януари 2016 г.
2. Параграф 6, който влиза в сила от 1 юли
2015 г.
3. Параграф 7, който влиза в сила от
17 февруари 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1654

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
ОТ 6 МАРТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 50 000 000 лв. по бюджета на дър
жавното обществено осигуряване за 2015 г.
за еднократно изплащане на допълнителна
сума към пенсиите за април 2015 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в
размер 40 лв. и се изплаща на пенсионери,
на които пенсията или сборът от пенсиите
заедно с добавките и компенсациите към тях
за месец април 2015 г. е в размер до 286,00 лв.
включително.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да из
върши съответните промени по централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1691
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РЕШЕНИЕ № 118
ОТ 4 МАРТ 2015 Г.

за признаване на Сдружение „Национален
център за рехабилитация на слепи“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на
хората с увреждания

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

организация на национално равнище в На
ционалния съвет за интеграция на хората с
увреждания за срок 3 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

На основание чл. 10, ал. 1 и във връзка
с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 5 от Правилника за
устройството и дейността на Националния
съвет за интеграция на хората с уврежда
ния и критериите за представителност на
организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет
с Постановление № 346 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 20 05 г., бр. 101 от
2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г. и
бр. 10 от 2015 г.)

1598

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национален център
за рехабилитация на слепи“ със седалище в
Пловдив и с адрес на управление ул. „Ландос“
№ 24, блок „Общежитие“, ет. 1, регистрира
но по описа на Пловдивския окръжен съд,
с Решение № 6216 от 6 октомври 2004 г. по
ф.д. 2455/2004 г., том/стр. 3/122, п. 29, с ЕФН
1504024551, ЕИК 115854783, за представителна

§ 1. Отменя се Инструкция № 1 от 2011 г.
за работата и отчетността с болничните ли
стове за временна неработоспособност (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 1.07.2011 г.).

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Инструкция за отменяне на Инструкция № 1
от 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от 1 яну
ари 2015 г.
Управител:
Бисер Петков
1566

Поправка. В Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет за приемане на
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите,
отговорни за реализацията є (ДВ, бр. 10 от 2015 г.) се прави следната поправка: В приложение № 2
към чл. 1, ал. 2 в т. ІV. Технически изисквания за изпълнение на дейностите за енергийна ефективност
и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители, т. 1. Строително-технически норми
и правила. Общи изисквания към строежите, Скалата с числови стойности на енергопотребление за
жилищни сгради да се чете така:

„

1656

“
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-841
от 17 декември 2014 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения за
напояване и одобрен доклад на заместник-министъра на земеделието и храните с изх. № 93-13647
от 17.12.2014 г. нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на
сдружение за напояване „Широка долчина“,
с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово,
с предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 400,262 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Дамяново, община Севлиево,
област Габрово, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Широка долчина“, с. Дамяново, да
извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
4. Заповедта да се сведе до знанието на Учредителния комитет на сдружението за напояване
„Широка долчина“, с. Дамяново, като заповедта
за откриване на процедурата се публикува и в
един централен всекидневник и в един местен
вестник.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Пенка Христова – и.д. директор
на дирекция „Хидромелиорации“.
Министър:
Д. Танева
1428

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-175
от 20 февруари 2015 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и § 3 от заключителните разпоредби на Наредбата за служебното положение на
държавните служители, приета с ПМС № 34 от
2000 г. (ДВ, бр. 23 от 2000 г.), нареждам:

Служебната книжка да се отпечатва съгласно
образец, утвърден в приложение № 1 към чл. 2
от Наредбата за служебното положение на държавните служители, при спазване на следните
технически параметри:
а) формат – 10/14 см;
б) обем – 40 страници, специализирана хартия
с воден знак с допълнителни защити – собственост
на Министерството на финансите;
в) корица – картон 200 гр., цвят – тъмносин
на външните страници и сива мрежа на вътрешните страници.
На лицевата страна на корицата да са изтеглени две златисти ивици, състоящи се от три
успоредни линии, от които средната е по-широка.
Над горната ивица да е изписан златист надпис
„РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“. Под долната ивица да е изписан златист надпис „СЛУЖЕБНА
КНИЖКА“. В средата симетрично разположен
между двете ивици да е изобразен гербът на
Република България в златист цвят.
Заповедта отменя Заповед № 41 от 12.04.2000 г.
на министъра на труда и социалната политика
относно образеца на служебна книжка (ДВ, бр. 33
от 21.04.2000 г.).
Министър:
Ив. Калфин

1421

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-124
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за
корпоративното подоходно облагане нареждам:
1. Утвърждавам списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната
за страната за 2014 г.
2. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на финансите.
3. Контролът върху изпълнението на заповедта
се възлага на директора на дирекция „Данъчна
политика“.
Министър:
Вл. Горанов
Списък на общините с равнище на безработица
със или над 25 на сто по-високо от средното за
страната за 2014 г.
№ по
ред

Област/община

Равнище на
безработица

I.

Благоевград

1.

Белица

66,82

2.

Гърмен

18,05

3.

Кресна

16,75

4.

Разлог

14,86

5.

Симитли

18,57

6.

Струмяни

31,10

С Т Р.
№ по
ред
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№ по
ред

Област/община

БРОЙ 18
Равнище на
безработица

7.

Хаджидимово

18,27

2.

Добрич-селска

15,16

8.

Якоруда

52,29

3.

Крушари

44,65

II.

Бургас

4.

Тервел

25,64

1.

Руен

18,68

5.

Шабла

18,59

2.

Средец

26,38

VIII.

Кърджали

3.

Сунгурларе

27,72

1.

Ардино

28,18

III.

Варна

2.

Джебел

30,01

1.

Аврен

20,48

3.

Кирково

25,52

2.

Бяла

14,18

4.

Крумовград

18,60

3.

Ветрино

23,47

5.

Момчилград

15,70

4.

Вълчи дол

38,10

6.

Черноочене

16,03

5.

Долни чифлик

21,64

IX.

Кюстендил

6.

Дългопол

36,24

1.

Кюстендил

15,08

7.

Провадия

21,39

2.

Невестино

21,32

IV.

Велико Търново

3.

Сапарева баня

18,01

1.

Елена

23,62

4.

Трекляно

18,15

2.

Златарица

42,25

X.

Ловеч

3.

Павликени

14,30

1.

Летница

30,33

4.

Полски Тръмбеш

27,61

2.

Луковит

36,49

5.

Стражица

32,38

3.

Тетевен

25,40

6.

Сухин дол

21,54

4.

Угърчин

56,13

V.

Видин

5.

Ябланица

43,22

1.

Белоградчик

36,35

XI.

Монтана

2.

Бойница

26,78

1.

Берковица

19,02

3.

Брегово

38,77

2.

Бойчиновци

42,49

4.

Видин

15,61

3.

Брусарци

39,93

5.

Грамада

43,42

4.

Вълчедръм

56,03

6.

Димово

64,95

5.

Вършец

30,91

7.

Кула

26,75

6.

Георги Дамяново

22,93

8.

Макреш

41,51

7.

Лом

19,50

9.

Ново село

28,78

8.

Медковец

46,67

10.

Ружинци

67,18

9.

Чипровци

34,01

11.

Чупрене

40,82

10.

Якимово

69,21

VI.

Враца

XII.

Пазарджик

1.

Борован

69,55

1.

Батак

20,15

2.

Бяла Слатина

43,13

2.

Белово

15,37

3.

Козлодуй

18,12

3.

Брацигово

18,87

4.

Криводол

47,26

4.

Велинград

35,21

5.

Мездра

14,73

5.

Лесичево

34,81

6.

Мизия

29,94

6.

Ракитово

30,62

7.

Оряхово

31,61

7.

Септември

19,59

8.

Роман

30,12

8.

Стрелча

14,32

9.

Хайредин

76,88

XIII.

Перник

VII.

Добрич

1.

Брезник

18,79

1.

Генерал Тошево

2.

Земен

20,63

29,63
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3.

Ковачевци

32,30

6.

Тутракан

4.

Трън

44,83

XIX.

Сливен

18,07

XIV.

Плевен

1.

Котел

41,25

1.

Белене

14,23

2.

Нова Загора

14,11

2.

Гулянци

44,19

3.

Сливен

16,39

3.

Долна Митрополия

27,17

4.

Твърдица

34,23

4.

Долни Дъбник

26,09

XX.

Смолян

5.

Искър

47,39

1.

Баните

30,20

6.

Кнежа

27,02

2.

Борино

29,02

7.

Левски

22,91

3.

Девин

27,27

8.

Никопол

41,92

4.

Доспат

19,63

9.

Пордим

22,28

5.

Златоград

18,20

10.

Червен бряг

29,90

6.

Мадан

26,90

XV.

Пловдив

7.

Неделино

31,74

1.

Брезово

23,80

8.

Рудозем

22,89

2.

Калояново

14,19

9.

Чепеларе

14,68

3.

Карлово

16,41

XXI.

София

4.

Кричим

24,25

1.

Годеч

14,82

5.

Перущица

16,73

2.

Долна баня

42,59

6.

Първомай

21,17

3.

Ихтиман

29,38

7.

Раковски

15,59

4.

Копривщица

15,89

8.

Садово

27,60

5.

Правец

21,29

9.

Стамболийски

17,23

6.

Самоков

20,79

10.

Съединение

17,21

XXII.

Стара Загора

XVI.

Разград

1.

Братя Даскалови

43,60

1.

Завет

27,33

2.

Гурково

34,85

2.

Исперих

20,58

3.

Мъглиж

36,32

3.

Кубрат

23,05

4.

Николаево

72,05

4.

Лозница

27,49

5.

Опан

21,05

5.

Самуил

39,22

6.

Павел баня

17,07

6.

Цар Калоян

24,69

7.

Чирпан

21,77

XVII.

Русе

1.

Борово

2.
3.

XXIII. Търговище
40,89

1.

Антоново

51,75

Бяла

21,67

2.

Омуртаг

30,46

Вятово

41,85

3.

Опака

36,33

4.

Две могили

26,16

4.

Попово

17,24

5.

Иваново

14,90

XXIV.

Хасково

6.

Сливо поле

19,82

1.

Ивайловград

7.

Ценово

34,72

2.

Любимец

16,71

3.

Маджарово

21,70

XVIII. Силистра

24,95

1.

Алфатар

28,44

4.

Минерални бани

19,26

2.

Главиница

42,86

5.

Симеоновград

25,89

3.

Дулово

25,75

6.

Стамболово

19,45

4.

Кайнарджа

44,40

7.

Тополовград

25,88

5.

Ситово

27,23

8.

Харманли

17,04

С Т Р.
№ по
ред
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XXV.

Шумен

1.

Велики Преслав

2.

Венец

61,74

3.

Върбица

48,88

4.

Каолиново

62,04

5.

Каспичан

24,39

6.

Никола Козлево

64,69

7.

Нови пазар

21,30

8.

Смядово

18,62

9.

Хитрино

38,06

XXV.

Ямбол

1.

Болярово

25,76

2.

Елхово

20,18

3.

Стралджа

35,81

4.
1521

„Тунджа“

21,33

15,97

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 90-ДФ
от 11 февруари 2015 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 12, ал. 2 от Закона
за дейността на колективните инвестиционни
схеми и други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество „Инвест Фонд Мениджмънт“ – А Д, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Добруджа 6, ет. 3, да организира и
управлява договорен фонд „Инвест Фонд Паричен
Пазар – Злоти“.
Вписва на основание чл. 12, ал. 8 ЗДКИСДПКИ
договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар – Злоти“ в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4
ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор
(КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Инвест Фонд
Паричен Пазар – Злоти“ на основание чл. 12,
ал. 6 ЗДКИСДПКИ.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Инвест Фонд Паричен Пазар – Злоти“ като емитент в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано по съдебен ред пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му.
Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
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Председател:
Ст. Мавродиев
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-1
от 13 февруари 2015 г.
Във връзка със: заявление вх. № 07-8234 от
13.08.2014 г. от д-р Юлиян Илчев в качеството му
на кмет на община Раднево, област Стара Загора;
извършени от правоспособно лице по Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) геодезически измервания на материализираните граници
на имоти в местността Новите лозя в землището
на гр. Раднево, за отстраняване на констатирана
грешка в кадастралната карта, състояща се в
несъответствие между съществуващите на място
граници на поземлените имоти и данните за тях
в кадастралната карта; изработен от правоспособно лице по ЗКИР и представен в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, проект за изменение в кадастралната карта
заедно с приложените документи и материали,
определени съгласно чл. 58, ал. 3 и 5 от Наредба
№ 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и
поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 и
ал. 4 и чл. 54, ал. 5 ЗКИР, одобрявам изменение
в кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Раднево, ЕКАТТЕ 61460, община Раднево,
одобрени със Заповед № РД-18-12 от 29.04.2005 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра, състоящо се във:
1. Изменение на местоположението на границите, без да се променят взаимното разположение и
площите, на поземлените имоти с идентификатори:
61460.73.1, 61460.73.4, 61460.73.5, 61460.73.6,
61460.73.7, 61460.73.8, 61460.73.10, 61460.73.11,
61460.73.12, 61460.73.13, 61460.73.14, 61460.73.15,
61460.73.16, 61460.73.17, 61460.73.18, 61460.73.19,
61460.73.20, 61460.73.21, 61460.73.22, 61460.73.23,
61460.73.24, 61460.73.25, 61460.73.26, 61460.73.27,
61460.73.28, 61460.73.29, 61460.73.30, 61460.73.31,
61460.73.32, 61460.73.33, 61460.73.34, 61460.73.35,
61460.73.36, 61460.73.37, 61460.73.38, 61460.73.39,
61460.73.40, 61460.73.41, 61460.73.42, 61460.73.43,
61460.73.44, 61460.73.47, 61460.73.48, 61460.73.49,
61460.73.50, 61460.73.51, 61460.73.52, 61460.73.53,
61460.73.54, 61460.73.55, 61460.73.56, 61460.73.57,
61460.73.58, 61460.73.59, 61460.73.60, 61460.73.61,
61460.73.62, 61460.73.63, 61460.73.65, 61460.73.67,
61460.73.68, 61460.73.69, 61460.73.70, 61460.73.71,
61460.73.72, 61460.73.73, 61460.73.74, 61460.73.75,
61460.73.76, 61460.73.77, 61460.73.78, 61460.73.79,
61460.73.80, 61460.73.82, 61460.73.83, 61460.73.84,
61460.73.85, 61460.73.86, 61460.73.87, 61460.73.88,
61460.73.89, 61460.73.90, 61460.73.91, 61460.73.92,
61460.73.93, 61460.73.94, 61460.73.95, 61460.73.96,
61460.73.97, 61460.73.98, 61460.73.99, 61460.73.100,
61460.73.101, 61460.73.103, 61460.73.104, 61460.73.105,
61460.73.106, 61460.73.107, 61460.73.108, 61460.73.109,
61460.73.110, 61460.73.112, 61460.73.113, 61460.73.114,
61460.73.116, 61460.73.117, 61460.73.118, 61460.73.119,
61460.73.120, 61460.73.121, 61460.73.122, 61460.73.123,
61460.73.124, 61460.73.125, 61460.73.126, 61460.73.127,
61460.73.128, 61460.73.129, 61460.73.130, 61460.73.131,
61460.73.132, 61460.73.133, 61460.73.134, 61460.73.135,
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61460.73.136, 61460.73.137, 61460.73.139, 61460.73.140,
61460.73.141, 61460.73.142, 61460.73.143, 61460.73.146,
61460.73.147, 61460.73.148, 61460.73.149, 61460.73.150,
61460.73.151, 61460.73.152, 61460.73.153, 61460.73.154,
61460.73.155, 61460.73.156, 61460.73.157, 61460.73.158,
61460.73.159, 61460.73.160, 61460.73.161, 61460.73.162,
61460.73.163, 61460.73.164, 61460.73.165, 61460.73.166,
61460.73.172, 61460.73.173, 61460.74.2, 61460.74.3,
61460.74.4, 61460.74.5, 61460.74.6, 61460.74.7, 61460.74.8,
61460.74.9, 61460.74.10, 61460.74.11, 61460.74.12,
61460.74.13, 61460.74.14, 61460.74.15, 61460.74.16,
61460.74.17, 61460.74.18, 61460.74.19, 61460.74.20,
61460.74.21, 61460.74.22, 61460.74.23, 61460.74.24,
61460.74.25, 61460.74.26, 61460.74.27, 61460.74.28,
61460.74.29, 61460.74.30, 61460.74.31, 61460.74.32,
61460.74.33, 61460.74.34, 61460.74.35, 61460.74.36,
61460.74.37, 61460.74.38, 61460.74.39, 61460.74.40,
61460.74.41, 61460.74.42, 61460.74.43, 61460.74.44,
61460.74.45, 61460.74.46, 61460.74.47, 61460.74.48,
61460.74.49, 61460.74.50, 61460.74.51, 61460.74.52,
61460.74.53, 61460.74.54, 61460.74.55, 61460.74.56,
61460.74.57, 61460.74.58, 61460.74.59, 61460.74.60,
61460.74.61, 61460.74.62, 61460.74.63, 61460.74.64,
61460.74.65, 61460.74.66, 61460.74.67, 61460.74.68,
61460.74.69, 61460.74.70, 61460.74.71, 61460.74.72,
61460.74.73, 61460.74.74, 61460.74.75, 61460.74.76,
61460.74.77, 61460.74.78, 61460.74.79, 61460.74.80,
61460.74.81, 61460.74.82, 61460.74.83, 61460.74.84,
61460.74.85, 61460.74.86, 61460.74.87, 61460.74.88,
61460.74.89, 61460.74.90, 61460.74.91, 61460.74.92,
61460.74.93, 61460.74.94, 61460.74.95, 61460.74.96,
61460.74.97, 61460.74.98, 61460.74.99, 61460.74.100,
61460.74.101, 61460.74.102, 61460.74.103, 61460.74.104,
61460.74.105, 61460.74.106, 61460.74.107, 61460.74.108,
61460.74.109, 61460.74.110, 61460.74.111, 61460.74.112,
61460.74.113, 61460.74.114, 61460.74.115, 61460.74.116,
61460.74.119, 61460.74.120, 61460.74.121, 61460.74.122,
61460.74.123, 61460.74.124, 61460.74.125, 61460.74.126,
61460.74.127, 61460.74.128, 61460.74.129, 61460.74.130,
61460.74.131, 61460.74.132, 61460.74.133, 61460.74.134,
61460.74.135, 61460.74.136, 61460.74.137, 61460.74.138,
61460.74.139, 61460.74.140, 61460.74.141, 61460.74.142,
61460.74.143, 61460.74.144, 61460.74.145, 61460.74.146,
61460.74.147, 61460.74.148, 61460.74.149, 61460.74.150,
61460.74.151, 61460.74.152, 61460.74.153, 61460.74.154,
61460.74.155, 61460.74.156, 61460.74.157, 61460.74.158,
61460.74.159, 61460.74.160, 61460.74.161, 61460.74.162,
61460.74.163, 61460.74.164, 61460.74.165, 61460.74.166,
61460.74.167, 61460.74.168, 61460.74.169, 61460.74.170,
61460.74.171, 61460.74.172, 61460.74.173, 61460.74.174,
61460.74.175, 61460.74.176, 61460.74.177, 61460.74.178,
61460.74.179, 61460.74.180, 61460.74.181, 61460.74.182,
61460.74.183, 61460.74.184, 61460.74.185, 61460.74.186,
61460.74.187, 61460.74.188, 61460.74.189, 61460.74.190,
61460.74.191, 61460.74.192, 61460.74.193, 61460.74.194,
61460.74.196, 61460.74.197, 61460.74.198, 61460.74.199,
61460.74.200, 61460.74.201, 61460.74.202, 61460.74.203,
61460.74.204, 61460.74.205, 61460.74.206, 61460.74.207,
61460.74.208, 61460.74.209, 61460.74.210, 61460.74.211,
61460.74.212, 61460.74.213, 61460.74.214, 61460.74.215,
61460.74.216, 61460.74.218, 61460.74.219, 61460.74.220,
61460.74.221, 61460.74.222, 61460.74.223, 61460.74.224,
61460.74.225, 61460.74.226, 61460.74.227, 61460.74.228,
61460.74.229, 61460.74.230, 61460.74.231, 61460.74.232,
61460.74.233, 61460.74.234, 61460.74.235, 61460.74.236,
61460.74.237, 61460.74.238, 61460.74.239, 61460.74.240,
61460.74.241, 61460.74.242, 61460.74.243, 61460.74.244,
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61460.74.245, 61460.75.1, 61460.75.2, 61460.75.3,
61460.75.4, 61460.75.5, 61460.75.6, 61460.75.7, 61460.75.8,
61460.75.9, 61460.75.10, 61460.75.11, 61460.75.12,
61460.75.13, 61460.75.14, 61460.75.15, 61460.75.16,
61460.75.17, 61460.75.18, 61460.75.19, 61460.75.20,
61460.75.21, 61460.75.22, 61460.75.23, 61460.75.24,
61460.75.25, 61460.75.26, 61460.75.27, 61460.75.28,
61460.75.29, 61460.75.30, 61460.75.31, 61460.75.32,
61460.75.33, 61460.75.34, 61460.75.36, 61460.75.37,
61460.75.40, 61460.75.41, 61460.75.42, 61460.75.43,
61460.75.44, 61460.75.45, 61460.75.47, 61460.75.48,
61460.75.49, 61460.75.50, 61460.75.51, 61460.75.52,
61460.75.53, 61460.75.54, 61460.75.55, 61460.75.56,
61460.75.57, 61460.75.58, 61460.75.59, 61460.75.60,
61460.75.61, 61460.75.62, 61460.75.63, 61460.75.64,
61460.75.65, 61460.75.66, 61460.75.67, 61460.75.68,
61460.75.69, 61460.75.70, 61460.75.71, 61460.75.72,
61460.75.73, 61460.75.74, 61460.75.75, 61460.75.76,
61460.75.77, 61460.75.78, 61460.75.79, 61460.75.80,
61460.75.81, 61460.75.82, 61460.75.83, 61460.75.84,
61460.75.85, 61460.75.86, 61460.75.87, 61460.75.88,
61460.75.89, 61460.75.90, 61460.75.91, 61460.75.92,
61460.75.93, 61460.75.94, 61460.75.95, 61460.75.96,
61460.75.97, 61460.75.99, 61460.75.100, 61460.75.101,
61460.75.102, 61460.75.103, 61460.75.104, 61460.75.105,
61460.75.106, 61460.75.107, 61460.75.108, 61460.75.109,
61460.75.110, 61460.75.111, 61460.75.112, 61460.75.113,
61460.75.114, 61460.75.115, 61460.75.116, 61460.75.117,
61460.75.118, 61460.75.119, 61460.75.120, 61460.75.121,
61460.75.122, 61460.75.123, 61460.75.124, 61460.75.125,
61460.75.126, 61460.75.127, 61460.75.128, 61460.75.129,
61460.75.130, 61460.75.131, 61460.75.133, 61460.75.134,
61460.75.135, 61460.75.136, 61460.75.137, 61460.75.138,
61460.75.139, 61460.75.140, 61460.75.141, 61460.75.142,
61460.75.144, 61460.75.145, 61460.75.146, 61460.75.147,
61460.75.148, 61460.75.149, 61460.75.150, 61460.75.151,
61460.75.152, 61460.75.153, 61460.75.154, 61460.75.155,
61460.75.158, 61460.75.159, 61460.75.160, 61460.75.161,
61460.75.162, 61460.75.163, 61460.75.164, 61460.75.165,
61460.75.166, 61460.75.167, 61460.75.168, 61460.75.169,
61460.75.170, 61460.75.171, 61460.75.172, 61460.75.173,
61460.75.174, 61460.75.175, 61460.75.177, 61460.75.178,
61460.75.179, 61460.75.180, 61460.75.181, 61460.75.182,
61460.75.183, 61460.75.184, 61460.75.185, 61460.75.186,
61460.75.187, 61460.75.188, 61460.75.189, 61460.75.190,
61460.75.191, 61460.75.192, 61460.75.193, 61460.75.194,
61460.75.195, 61460.75.196, 61460.75.197, 61460.75.198,
61460.75.199, 61460.75.200, 61460.75.201, 61460.75.202,
61460.75.203, 61460.75.204, 61460.75.205, 61460.75.206,
61460.75.207, 61460.75.208, 61460.75.209, 61460.75.210,
61460.75.211, 61460.75.212, 61460.75.213, 61460.75.214,
61460.75.215, 61460.75.216, 61460.75.220, 61460.75.221,
61460.75.222, 61460.75.223, 61460.75.224, 61460.75.225,
61460.75.226, 61460.75.228, 61460.75.229, 61460.75.230,
61460.75.233, 61460.75.236, 61460.75.237, 61460.75.238,
61460.75.239, 61460.75.240, 61460.75.241, 61460.75.242,
61460.75.243, 61460.75.244, 61460.75.245, 61460.75.247,
61460.75.248, 61460.75.249, 61460.75.250, 61460.75.255,
61460.75.256, 61460.75.257, 61460.75.258, 61460.75.259,
61460.75.260, 61460.75.261, 61460.75.262, 61460.75.263,
61460.75.264, 61460.75.265, 61460.75.266, 61460.75.267,
61460.75.268, 61460.75.269, 61460.75.270, 61460.75.271,
61460.75.272, 61460.75.273, 61460.75.555, 61460.75.676,
61460.76.21, 61460.76.31, 61460.76.32, 61460.76.33,
61460.76.34, 61460.76.35, 61460.76.36, 61460.76.37,
61460.76.39, 61460.76.40, 61460.76.41, 61460.76.42,
61460.76.43, 61460.76.48, 61460.76.61, 61460.76.62,
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61460.76.63, 61460.76.64, 61460.76.65, 61460.76.66,
61460.76.67, 61460.76.68, 61460.76.69, 61460.76.70,
61460.76.71, 61460.76.72, 61460.76.73, 61460.76.74.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 61460.18.74,
начин на трайно ползване: отводнителен канал,
собственост на община Раднево, данни преди
промяната: площ: 12 443 кв. м, данни след промяната: площ: 11 009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.73.3,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Ганка Стефанова Лазарова, данни преди промяната: площ: 1465 кв. м, данни след промяната:
площ: 1464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.73.64,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Ганка Йовчева Башева, данни преди промяната:
площ: 1170 кв. м, данни след промяната: площ:
1169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.73.81,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на община Раднево, данни преди промяната:
площ: 3420 кв. м, данни след промяната: площ:
3399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.73.102,
начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на община Раднево, данни преди промяната: площ: 12 117 кв. м,
данни след промяната: площ: 8715 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.73.111,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Райна Илиева Стоянова, данни преди промяната:
площ: 460 кв. м, данни след промяната: площ:
461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.73.171,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на община
Раднево, данни преди промяната: площ: 2476 кв. м,
данни след промяната: площ: 2514 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.74.1, начин на трайно ползване: пасище, собственост на
община Раднево, данни преди промяната: площ:
489 кв. м, данни след промяната: площ: 129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.74.195,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на община
Раднево, данни преди промяната: площ: 272 кв. м,
данни след промяната: площ: 250 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.74.217,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Тошко Димитров Петков, данни преди промяната: площ: 1149 кв. м, данни след промяната:
площ: 1148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.75.35,
начин на трайно ползване: пасище, собственост на
община Раднево, данни преди промяната: площ:
251 кв. м, данни след промяната: площ: 267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.75.46,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на община
Раднево, данни преди промяната: площ: 680 кв. м,
данни след промяната: площ: 687 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61460.75.98,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Станимир Димитров Сашев, данни преди промяната: площ: 319 кв. м, данни след промяната:
площ: 318 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.75.132,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Марияна Нейкова Георгиева, данни преди промяната: площ: 681 кв. м, данни след промяната:
площ: 682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.75.143,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Димитър Тенев Димитров, данни преди промяната: площ: 588 кв. м, данни след промяната:
площ: 587 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.75.227,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Димитър Желязков Димов, данни преди промяната: площ: 433 кв. м, данни след промяната:
площ: 434 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.75.246,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
община Раднево, данни преди промяната: площ:
457 кв. м, данни след промяната: площ: 458 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.75.251,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на община
Раднево, данни преди промяната: площ: 3056 кв. м,
данни след промяната: площ: 3054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.76.23,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на община Раднево, данни преди промяната:
площ: 22 146 кв. м, данни след промяната: площ:
21 956 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.76.60,
начин на трайно ползване: за линии на релсов
транспорт, собственост на НК „ЖИ“, ПЕПЖИ –
Стара Загора, данни преди промяната: площ:
30 149 к в. м, да нни след п ром яната: п лощ:
30 842 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.76.75,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Петър Атанасов Великов, данни преди промяната: площ: 495 кв. м, данни след промяната:
площ: 496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.76.76,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на община Раднево, данни преди промяната:
площ: 1774 кв. м, данни след промяната: площ:
1692 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.76.78,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на община
Раднево, данни преди промяната: площ: 2186 кв. м,
данни след промяната: площ: 2168 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.501.502,
начин на трайно ползване: за път от републиканската пътна мрежа, собственост на ОПУ – Агенция „Пътища“, данни преди промяната: площ:
14 957 к в. м, да н н и след п ром я ната: п лощ:
15 172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.503.1,
начин на трайно ползване: за линии на релсов
транспорт, собственост на НК „Железопътна
инфраструктура“, данни преди промяната: площ:
29 583 к в. м, данни след п ром яната: п лощ:
29 612 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61460.503.148,
начин на трайно ползване: за местен път, собственост на община Раднево, данни преди промяната: площ: 137 кв. м, данни след промяната:
площ: 146 кв. м.
3. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 61460.73.452:
площ: 2813 кв. м, начин на трайно ползване:
поземлен имот с недефиниран начин на трайно
ползване, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61460.76.82:
площ: 1532 кв. м, начин на трайно ползване:
поземлен имот с недефиниран начин на трайно
ползване, няма данни за собственост.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 54, ал. 6 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
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Изпълнителен директор:
Св. Наков

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 14
от 22 януари 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Д-11 от 3.04.2013 г. от Димитър
Петров Дончев, собственик на поземлен имот с
идентификатор 44063.6207.168 по КККР на с. Лозен, с искане за разрешаване изработването на
проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ
XIV-168, кв. 17, м. Врана – Лозен – Триъгълника,
и прилежащата улица, район „Панчарево“. Към
заявлението е приложена скица с предложение за
изменението и нотариален акт № 18, том II, рег.
№ 2928, дело № 188 от 13.11.2012 г., комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР, скица от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 44063.6207.168
по КККР на с. Лозен.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-52 от 9.07.2013 г., т. 9, заедно
със становищата на отделите на НАГ.
Със заповед № РД-09-50-591 от 16.08.2013 г.
на главния архитект на СО е разрешено изработването на проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване в териториален обхват: УПИ XIV-168,
кв. 17, м. Врана – Лозен – Триъгълника, район
„Панчарево“, поземлен имот с идентификатор
44063.6207.168 по КККР на с. Лозен.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ и заявителя с писмо изх.
№ ГР-94-Д-11 от 16.08.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-11 от 9.10.2013 г. е
внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за
УПИ: ХІV-168, XІV-141, XV-142, XІІІ-167, Х-169,
XІ-292, създаване на УПИ: ХVІ-168, XVІІ-168,
кв. 17, изменение на улица при о.т. 117А, местност Врана – Лозен – Триъгълника и план за
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застрояване за новосъздадени УПИ: XVI-168,
ХVІІ-168, кв. 17, местност Врана – Лозен – Триъгълника, с обяснителна записка и извадка от
действащия ПУП.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-11 от 9.10.2013 г.
допълнително са представени съгласуван проект
от „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-3496 от
9.10.2013 г. и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 23.10.2013 г. и заснемане и експертна оценка на
съществуващата дървесна растителност, заверени
от дирекция „Зелена система“ – СО, на 7.11.2013 г.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-195/6 от
28.07.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ в
законоустановения срок е постъпило едно възражение, а именно: възражение вх. № 9400-2165
от 17.07.2014 г. от Цея Георгиева Велева относно
изменението на плана за регулация в частта на
границата между УПИ XІV-161 и УПИ XVІ-168 и
предвиденото изменение на плана за застрояване.
Възражението е разгледано от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-69 от 23.09.2014 г., т. 8, и взето
решение, че същото не се уважава, тъй като
изменението на регулационния план е в съответствие с одобрената със заповед № РД-18-46
от 18.08.2011 г. кадастрална карта на с. Лозен и
границата се явява вътрешна странична регулационна линия – лицето на УПИ XVІ-168 е към
задънена улица о.т. 110 – о.т. 117а. Проектът е
приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересовано
лице по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик
на поземлен имот с идентификатор 44063.6207.168
по КККР на с. Лозен, попадащ в границите на
УПИ XIV-168 – предмет на изменението, което
се установява от представените в административното производство документ за собственост
и скица от СГКК.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересованото лице по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
разрешено е изработването на проект за ПУП от
компетентния за това орган, внесен е проект и
са изпълнени предписанията в отделите на НАГ,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Действащият ПР на УПИ XIV-168 – предмет на
изменението, е одобрен с Решение № 20 по Протокол № 32 от 10.12.2001 г. на Столичния общински
съвет, а кадастралната карта на територията е
одобрена със заповед № РД-18-46 от 18.01.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК, като в
границите му е създаден нов поземлен имот с
идентификатор 44063.6207.168, което представлява
изменение в устройствените условия, при които
е одобрен действащият ПР.
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Предвид горното за одобряването на ПУП –
ИПР, е налице основание по чл. 134, ал. 2, т. 2
и ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С изработения проект се изменят границите
на УПИ ХІV-168, което се състои в поставянето
им в съответствие с имотните такива на поземлен
имот с идентификатор 44063.6207.168 и разделянето на същия по искане на собственика му на
два урегулирани поземлени имота.
Изменението на действащи я план за застрояване се налага във връзка с промяната
на регулацията и по искане на собственика на
УПИ – предмет на изменението.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ПУП – ИПРЗ, по чл. 134, ал. 2,
т. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
С изменение на ПР за УПИ ХІV-168 по имотните граници на поземлен имот с идентификатор
44063.6207.168 се изменят и общите му регулационни граници със съседните УПИ Х-169, УПИ
ХІ-292, УПИ ХІІІ-167, УПИ ХІV-141 и УПИ ХV-142.
Останалите регулационни граници на тези имоти
не се изменят, не се поставят в съответствие с
имотните такива и същите не се отреждат за
имотите по кадастралната карта.
Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация при о.т. 117А
с оглед нейното уширение с цел осигуряване на
лице (изход) към улица на новообразуваните УПИ
в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ПУП в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО имотът – предмет
на плана, попада в устройствена зона „Жилищна
зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“
(Жм). Предвиденото застрояване на жилищни
сгради е допустимо в тази устройствена зона
съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в
ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 3-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
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Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверена от дирекция „Зелена система“ – СО.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 15, ал. 1,
изр. 2 и ал. 3, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31,
ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ,
т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-69 от 23.09.2014 г.,
т. 8, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на местност
Врана – Лозен – Триъгълника, кв. 17. Изменение на план за улична регулация при о.т. 117А.
Изменение на границите на УПИ: Х-169, ХІ292, ХІІІ-167, XV-142 и XІV-141. Създаване на
нови УПИ: XVІ-168, XVІІ-168, кв. 17, местност
Врана – Лозен – Триъгълника, по кафявите и
зелените линии, цифри и зачертавания съгласно
приложения проект.
2. Изменение на план за застрояване на
новосъздадени УПИ: XVІ-168, XVІІ-168, кв. 17,
местност Врана – Лозен – Триъгълника, съгласно
приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 15
от 22 януари 2015 г.
В изпълнение предвиж данията на общия
устройствен план на Столична община е подготвено задание за проектиране на територията
на м. Кв. Абдовица.
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Със Заповед № РД-09-50-1653 от 22.10.2010 г. на
главния архитект на СО в изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична
община е допуснато изработването на план за
регулация и застрояване за м. Кв. Абдовица,
район „Искър“.
Изработеният проект е разгледан на заседание
на ОЕСУТ и приет със забележки с решение по
протокол № ЕС-Г-21 от 11.03.2011 г., т. 2.
С писмо изх. № ТП-92-00-68/10 от 16.12.2011 г.
коригираният проект е изпратен в район „Искър“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ и до
директора на „Държавен вестник“ за публикуване
на съобщението.
Проектът е съобщен чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 103 от 23.12.2011 г.
Със Заповед № 71 от 27.01.2012 г. на кмета
на район „Искър“ е наредено провеждане на общественото обсъждане на проекта. С писмо изх.
№ 6602-138(5)/10 от 11.04.2012 г. на район „Искър“
проектът е върнат с постъпилите възражения,
становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по съобщаването.
Проектът, постъпилите възражения и становища са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-3
от 15.01.2013 г., т. 27, като е решено след корекции
по уважените възражения и изпълнение на служебните предложения проектът да се съгласува
от отделите в НАГ и да се съобщи по реда на
чл. 128, ал. 2 във връзка с ал. 10 ЗУТ.
Със Заповед № РД-18-28 от 3.04.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастралната карта на район „Искър“, с оглед на
което се налага преработване на проекта върху
актуалната кадастрална основа, като е решено
да се възложи изработването на специализирана
кадастрална карта.
Проектът е преработен върху специализирана
кадастрална карта.
Изработени са план-схеми на техническата
инфраструктура – схема за вертикална планировка, схема „Водоснабдяване и канализация“
и схема „Електроснабдяване“, изискващи се по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
С хемата по час т „Елек т роснабд я ва не“ е
съгласувана на 18.03.2011 г., а схемата по част
„Водоснабдяване и канализация“ е коригирана
съгласно становище на „Софийска вода“ – АД,
изразено в писмо изх. № ТУ-583 от 18.02.2011 г.
Проектът е съгласуван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с писмо
№ ЖИ-1917 от 30.01.2012 г.
С писма № ТП-92-00-68/10 от 20.08.2013 г.
до „Държавен вестник“ и до район „Искър“ са
изпратени обявлението, проектът и схеми по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ за изпълнение на процедурите
по съобщаването и общественото обсъждане.
Обявлението е публикувано в „Държавен вестник“ – бр. 77 от 3.09.2013 г.
Със Заповед № 946 от 25.09.2013 г. на кмета
на район „Искър“ е наредено провеждането на
обществено обсъждане.
С писмо № 6602-138(8 и 9) от 6.11.2013 г. на
район „Искър“ проектът е върнат с постъпилите
възражения, становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
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Проектът заедно с постъпилите възражения,
становища и предложения е разгледан от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г., т. 13, като
са направени служебни предложения, а именно:
проектът да се преработи съгласно уважените
възражения и становищата на отделите на НАГ,
да се съгласува със „Софиягаз“ – ЕАД, да се
поиска становище от РИОСВ относно преценка
за необходимостта от извършване на екологична
оценка във връзка с наредбата по чл. 90 ЗООС,
да се представи заснемане на дървесната растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверено от
дирекция „Зелена система“ при СО, за частите
от плана, предвиждащи публични мероприятия,
за УПИ с предвидено свързано застрояване да
се представят декларации от собствениците във
връзка с изпълнението на чл. 21, ал. 5 ЗУТ, да
се коригира ЗП в частите, където е запазено
съществуващо застрояване на намалени разстояния, като се предвиди ново застрояване, като е
решено след корекции по уважените възражения
и изпълнение на служебните предложения същият
да се внесе за ново разглеждане в ОЕСУТ.
С р е ш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-33 о т
13.05.2014 г., т. 18, ОЕСУТ коригира решението
си по протокол № ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г., т. 13,
относно кв. 6 и кв. 9.
В съответствие с изискванията на чл. 121, ал. 2
план-схемите на техническата инфраструктура са
съгласувани с експлоатационните предприятия,
както следва: схема „Вертикална планировка“ е
съгласувана от отдел „Софийски кадастър“, схема
„Водоснабдяване и канализация“ е съгласувана
със забележки от „Софийска вода“ със становище
№ ТУ-2257 от 31.07.2014 г. и отдел „БДПР – ИМ“,
схема „Електроснабдяване“ е съгласувана от
„ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, със становище изх. № 1201517942 от 1.08.2014 г.
Проектът е съгласуван с „Булгартрансгаз“ –
ЕАД, със становище изх. № БТГ-24-00-496 от
20.02.2012 г. и Столичната регионална здравна
инспекция с писмо изх. № 32-00-409 от 6.08.2014 г.
Представена е оценка на трайната дървесна
растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО с писмо изх. № ЗС-6600-147 от
18.11.2014 г.
С писмо изх. № 08-00-5975 от 21.10.2014 г. е
получено Решение № СО-39-ЕО от 2014 г. на директора на РИОСВ – София, да не се извършва
екологична оценка на ПРЗ.
Коригираният проект заедно с придружаващите го схеми е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-44 от 17.06.2014 г.,
т. 6. Направено е служебно предложение – проектът да се коригира за част от УПИ I – за
озеленяване в кв. 35 да се създаде нов УПИ – за
детска градина, като е решено след корекции по
същото да се съобщи съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
В изпълнение решението на ОЕСУТ с писма
изх. № ТП-92-00-68/10 от 27.06.2014 г. до „Държавен
вестник“ и до района са изпратени обявлението
и проектът за изпълнение на процедурите по
съобщаването. Обявлението е обнародвано в
„Държавен вестник“, бр. 56 от 8.07.2014 г.
Със Заповед № 771 от 1.07.2014 г. на кмета
на район „Искър“ е наредено провеждането на
обществено обсъждане.
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С писмо № 6602-138(18 и 19) от 27.08.2014 г.
район „Искър“ връща проекта заедно с постъпилите възражения, становищата от общественото
обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
С писмо изх. № 6602-138(18 и 19) от 27.08.2014 г.
район „Искър“ удостоверява, че проектът е съобщен по смисъла на чл. 128, ал. 2 и 10 ЗУТ и
е проведено обществено обсъждане съгласно
Заповед № 771 от 1.07.2014 г. на кмета на района.
Пр о ек т ът е р а зглед а н н а з ас ед а н ие н а
ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-71 от
30.09.2014 г., т. 19, същият е приет и се изпраща в
СОС за одобряване след корекции по служебните
предложения.
Корекциите по плана са отразени в зелен цвят.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Административното производство е по реда
на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което
и на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1
и 7 ЗОС компетентен да одобри ПРЗ на м. Кв.
Абдовица е Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила за одобряване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО, като със Заповед № РД-09-50-1653
от 22.10.2010 г. на главния архитект на Столична
община е допусната устройствена процедура за
изработване на ПУП – ПРЗ, в обхвата, указан
със заданието за проектиране, в съответствие с
чл. 124, ал. 2 ЗУТ въз основа на делегираните със
Заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. от кмета
на СО правомощия за това по предвидения в
закона ред.
Изработени са проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 103 от 23.12.2011 г.,
бр. 77 от 3.09.2013 г. и бр. 56 от 8.07.2014 г., съг
ласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за възражения, предложения и искания в
едномесечен срок.
С решения на ОЕСУТ проектът е връщан за
преработка съгласно чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради
което процедурата по обявяване е повторена
съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
трите обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания в голямата си част
са уважени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
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В табличен вид на плана е показан балансът
на територията и градоустройствени показатели,
постигнати със същия.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с
решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-71 от
30.09.2014 г., т. 19.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД18-28 от 3.04.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите – предмет на плана, попадат в поголямата си част в неурегулирана територия.
Планът за регулация се изработва и одобрява
в условията на чл. 17 ЗУТ.
Поземлените имоти се урегулират, като вътрешните им регулационни линии съвпадат с
имотните граници.
В кв. 20 са образувани за имот № 468 четири
УПИ: XXI-468, XXII-468, XXIII-468 и XXIV-468,
по възражение, уважено с решение по протокол
№ ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г., т. 19. В кв. 33 за имот
№ 487 са обособени два УПИ: VII-487 – за обществено обслужване, и VIII-487, по уважено
възражение с решение по протокол № ЕС-Г-71
от 30.09.2014 г., т. 19, на ОЕСУТ.
За горното е налице основание по чл. 17,
ал. 2, т. 1 ЗУТ.
В кв. 22 е образуван УПИ XXI-411, 412, в кв. 28
е образуван УПИ XXVIII-183, 442, в кв. 33 – УПИ
Х-486, 487, като за включването на имотите в
общ УПИ е налице съгласие от собствениците,
изразено чрез постъпилите възражения по проекта
от същите, които са уважени с решение по протокол № ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г., т. 19, на ОЕСУТ.
Договори по чл. 17, ал. 3 ЗУТ не се изискват, тъй
като собствеността върху имотите се притежава
от едни и същи лица.
За горното е налице основание по чл. 17, ал. 2,
т. 3 и ал. 3 ЗУТ.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попада повече от
един имот и поради наличие на имоти, чиито
размери не отговарят на изискванията на чл. 19
ЗУТ на основание чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗУТ и по целесъобразност с оглед разположението, площта
на имотите и възможностите за осигуряване на
достъп до тях. За образуване на тези УПИ не
е доказано съгласие на собствениците на тези
имоти и не са представени договори по чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което не е налице един
от елементите на фактическия състав, който да
докаже правното основание за одобряване на ПР
за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 17, ал. 3 ЗУТ, а именно: в кв.
4, УПИ II-21, 402, в кв. 9, УПИ VI-42, 338, в кв.
14, УПИ V-126, 127, в кв. 17, УПИ XXX-154, 155,
в кв. 20, УПИ 1-465, 468, УПИ XXV-465, 466,
468, в кв. 22, УПИ IХ-288, 290, в кв. 28, УПИ IX182, 442, УПИ X-175, 442, УПИ XI-174, 442, УПИ
XXIX-184, 306, в кв. 29, УПИ XIII-102, 106 и в
кв. 45, УПИ VI-63, 64.
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Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството
одобряване и на плана за застрояване.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори
по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ.
Съгласно общия устройствен план на Столична община имотите – предмет на П У П,
попадат в устройствени зони: „Жилищна зона с
преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм)
и „Зона за градски паркове и градини“ (Зп).
Конкретното предназначение на урегулираните
поземлени имоти съответства на допустимото в
тези устройствени зони, както и параметрите в
матриците върху застроителната част на плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Конкретното предназначение на УПИ в зони
„Жм“ е за жилищно строителство, за обществено обслужване, за обществено обслужване и
складове, за автодиагностичен център и офиси,
за трафопост, за озеленяване, за детска градина,
което е допустимо в тази зона.
Площта на УПИ VII – „за детска градина“, в
кв. 35 е съобразена с изискването на чл. 6, ал. 1
от Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания
към детските градини.
В зона „Зп“ са обособени УПИ I – за озеленяване, УПИ II – за трафопост, УПИ III – за
техническа инфраструктура, УПИ IV – за озеленяване, от кв. 3, УПИ I – за озеленяване, от кв.
6 и УПИ I – за озеленяване, от кв. 7.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
действащата и новопредвидена улична регулация,
с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
С плана за застрояване в зона „Жм“ е предвидено свободностоящо или свързано нискоетажно
жилищно застрояване и застрояване за обществено
обслужване при макс. Н=10 м. Потвърждават се
съществуващите на място сгради, за които са
издадени разрешения за строеж и които отговарят
на нормативните изисквания по ЗУТ.
Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с работен устройствен план, когато
изработването му е задължително, с виза за
проектиране по чл. 140, ал. 3 – 5 ЗУТ или с инвестиционен проект съгласно чл. 114 ЗУТ.
С плана за застрояване проектантският колектив предлага свързано ниско застрояване за
част от УПИ поради целесъобразност и с оглед
разположението и площта на имотите и възможностите за осигуряване на застрояването им. За
предвиденото свързано ниско застрояване на тези
УПИ не е доказано съгласие на собствениците
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на тези имоти по чл. 21, ал. 5 ЗУТ, поради което
не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПЗ за тези УПИ.
Предвид горното планът за застрояване за
тези УПИ не подлежи на одобряване преди
спазване изискването на чл. 21, ал. 5 ЗУТ, а
именно: УПИ III-22 и УПИ IV-367 в кв. 4, УПИ
XVII-382, УПИ XVIII-381 и УПИ XIX-325 в кв. 5,
УПИ IV-315 и УПИ V-41 в кв. 9, УПИ VIII-136,
УПИ IX-138 в кв. 13, УПИ I-513 и УПИ V-88 в
кв. 15, УПИ XXIV-74 и УПИ XXV-75 в кв. 16,
УПИ XIII-202 и УПИ XXII-200, УПИ XVII-209
и УПИ XVIII-210 – за обществено обслужване,
УПИ XXXI-155 в кв. 17, УПИ I-230, УПИ II-231
и УПИ XVI-229 – за обществено обслужване,
УПИ III-232, УПИ IV-233, УПИ VII-236 и УПИ
VIII-237 в кв. 18, УПИ II-467, УПИ III-324 в кв.
20, УПИ V-301 и УПИ VI-285, УПИ XIII-415 и
УПИ XIV-414, УПИ XVI-275 и УПИ XVII-276,
УПИ ХХ-279 и УПИ XXI-411, 412 в кв. 22, УПИ
IV-298 и УПИ V-299 в кв. 24, УПИ VII-242 и УПИ
VIII-243 в кв. 26, УПИ IV-172 и УПИ V-177, УПИ
XX-196 и УПИ XXI-197, УПИ XXXVI-167 и УПИ
XXXVII-168 в кв. 28, УПИ IX-109 и УПИ Х-107,
УПИ XVIII-97 и УПИ XIX-96 в кв. 29, УПИ I-492
и УПИ II-475 в кв. 30.
По отношение на тази част от ПЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на доказателства
за спазване на чл. 21, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за ел. снабдяването и за водоснабдяване и канализация. С план-схемите се определят
видът и техническите размери на мрежите и
съоръженията.
Изпълнени са мотивираните предписания за
съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД,
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и
изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125,
ал. 6 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 108, ал. 2, чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 17, чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35,
чл. 125, ал. 6 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО; т. 2 и 32
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО; чл. 60,
ал. 3 от Наредба № 7 от 2004 г. за правилата и
нормативите за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ),
чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 от 2007 г. за здравните
изисквания към детските градини и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-21 от 11.03.2011 г., т. 2, № ЕС-Г-3
от 15.01.2013 г., т. 27, № ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г.,
т. 13, № ЕС-Г-33 от 13.05.2014 г., т. 18, № ЕС-Г-44
от 17.06.2014 г., т. 6, № ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г.,
т. 19, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Кв. Абдовица при
граници: улица по о.т. 224 – о.т. 226а – о.т. 226б –
о.т. 228 – о.т. 230 – о.т. 231; южна, западна и
северна граница на кв. 3; улица по о.т. 241 –
о.т. 2 45 – о.т. 2 49 – о.т. 253 – о.т. 1 – о.т. 3 –
о.т. 6 – о.т. 8 – о.т. 11 – о.т. 12 – о.т. 13 – о.т. 15;
ул и ца по о.т. 35 – о.т. 36 – о.т. 37 – о.т. 4 0;
улица по о.т. 40 – о.т. 43; улица по о.т. 43 –
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о.т. 45 – о.т. 46 – о.т. 47 – о.т. 50 – о.т. 51 – о.т. 53;
северна и източна граница на кв. 45; улица по
о.т. 56 – о.т. 58 – о.т. 59; улица по о.т. 59 – о.т.
60 – о.т. 77 – о.т. 94 – о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 209 –
о.т. 210 – о.т. 212 – о.т. 213 – о.т. 214 – о.т. 216 –
о.т. 217 – о.т. 182 – о.т. 181 – о.т. 177 – о.т. 175;
улица по о.т. 175 – о.т. 218; улица по о.т. 218 – о.т.
221 – о.т. 222 – о.т. 224, район „Искър“, по сините
и червените линии, цифри и текст, с корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. План за застрояване за м. Кв. Абдовица
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица, с корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията на
инженерна инфраструктура за м. Кв. Абдовица,
неразделна част от подробния устройствен план.
4. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо
представяне на договори по чл. 15, ал. 3 или
5 или по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, сигнирани в
розов цвят в плана за регулация и застрояване,
както следва:
кв. 4, УПИ II-21, 402;
кв. 9, УПИ VI-42, 338;
кв. 14, УПИ V-126, 127;
кв. 17, УПИ XXX-154, 155;
кв. 20, УПИ I-465, 468, УПИ XXV-465, 466, 468;
кв. 22, УПИ IX-288, 290;
кв. 28, УПИ IX-182, 442, УПИ X-175, 442, УПИ
XI-174, 442, УПИ XXIX-184, 306;
кв. 29, УПИ XIII-102, 106;
кв. 45, УПИ VI-63, 64, като производството в
тези части продължава да бъде висящо.
5. Подробен устройствен план – план за застрояване, за м. Кв. Абдовица не се одобрява
за урегулираните поземлени имоти, за които е
необходимо представяне на съгласие по смисъла
на чл. 21, ал. 5 ЗУТ за:
УПИ III-22 и УПИ IV-367 в кв. 4;
УПИ XVII-382, УПИ XVIII-381 и УПИ XIX325 в кв. 5;
УПИ IV-315 и УПИ V-41 в кв. 9;
УПИ VIII-136, УПИ IX-138 в кв. 13;
УПИ I-513 и УПИ V-88 в кв. 15;
УПИ XXIV-74 и УПИ XXV-75 в кв. 16;
УПИ XIII-202 и УПИ XXII-200, УПИ XVII-209
и УПИ XVIII-210 – за обществено обслужване,
УПИ XXXI-155 в кв. 17;
УПИ I-230, УПИ II-231 и УПИ XVI-229 – обществено обслужване, УПИ III-232, УПИ IV-233,
УПИ VII-236 и УПИ VIII-237 в кв. 18;
УПИ II-467, УПИ III-324 в кв. 20;
УПИ V-301 и УПИ VI-285, УПИ XIII-415 и
УПИ XIV-414, УПИ XVI-275 и УПИ XVII-276,
УПИ ХХ-279 и УПИ XXI-411, 412 в кв. 22;
УПИ IV-298 и УПИ V-299 в кв. 24;
УПИ VII-242 и УПИ VIII-243 в кв. 26;
УПИ IV-172 и УПИ V-177, УПИ XX-196 и УПИ
XXI-197, УПИ XXXVI-167 и УПИ XXXVII-168
в кв. 28;
УПИ IX-109 и УПИ Х-107, УПИ XVIII-97 и
УПИ XIX-96 в кв. 29;

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

УПИ I-492 и УПИ II-475 в кв. 30, които урегулирани поземлени имоти са щриховани в зелен
цвят в плана за застрояване, като производството
в тези части продължава да бъде висящо.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 3 от решението, се
продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или
5 ЗУТ по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от настоящото решение.
Производството по одобряване на плана за
застрояване за урегулираните поземлени имоти,
посочени в т. 5 от решението, се продължава
след представяне на писмени доказателства за
съгласие по смисъла на чл. 21, ал. 5 ЗУТ, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от настоящото решение.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ
и/или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Искър“ и се изпращат в Административния съд –  София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 16
от 22 януари 2015 г.
В изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична община е подготвено
задание за проектиране на територията на м. Кв.
Димитър Миленков.
Със заповед № РД-09-50-1652 от 22.10.2010 г. на
главния архитект на СО в изпълнение предвижданията на общия устройствен план на Столична община е допуснато изработването на план
за регулация и застрояване за м. Кв. Димитър
Миленков, район „Искър“.
Изработеният проект е разгледан на заседание
на ОЕСУТ и приет със забележки с решение по
протокол № ЕС-Г-21 от 11.03.2011 г., т. 2.
С писмо изх. № ТП-92-00-68/10 от 16.12.2011 г.
коригираният проект е изпратен в район „Искър“
за съобщаване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ и до
директора на „Държавен вестник“ за публикуване
на съобщението.
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Проектът е съобщен чрез обявление в „Държавен вестник“, бр. 100 от 20.12.2011 г.
Със заповед № 70 от 27.01.2012 г. на кмета
на район „Искър“ е наредено провеждане на общественото обсъждане на проекта. С писмо изх.
№ 6602-138(4)/10 от 5.04.2012 г. на район „Искър“
проектът е върнат с постъпилите възражения,
становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по съобщаването.
Проектът, постъпилите възражения и становища са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-14
от 19.02.2013 г., т. 13, като е решено след корекции
по уважените възражения и изпълнение на служебните предложения проектът да се съгласува
от отделите в НАГ и да се съобщи по реда на
чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Със заповед № РД-18-28 от 3.04.2012 г. на
изпълнителния директор на АГКК е одобрена
кадастралната карта на район „Искър“, с оглед на
което се налага преработване на проекта върху
актуалната кадастрална основа, като е решено
да се възложи изработването на специализирана
кадастрална карта.
Проектът е преработен върху специализирана
кадастрална карта.
Изработени са план-схеми на техническата
инфраструктура – схема за вертикална планировка, схема „Водоснабдяване и канализация“
и схема „Електроснабдяване“, изискващи се по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
С хемата по час т „Елек т роснабд я ва не“ е
съгласувана на 18.03.2011 г., а схемата по част
„Водоснабдяване и канализация“ е коригирана
съгласно становище на „Софийска вода“ – АД,
изразено в писмо изх. № ТУ-584 от 18.02.2011 г.
Проектът е съгласуван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с писмо
№ ЖИ-1917 от 30.01.2012 г.
С писма № ТП-92-00-68/10 от 20.08.2013 г.
до „Държавен вестник“ и до район „Искър“ са
изпратени обявлението, проектът и схеми по
чл. 108, ал. 2 ЗУТ за изпълнение на процедурите
по съобщаването и общественото обсъждане.
Обявлението е публикувано в „Държавен вестник“, бр. 77 от 3.09.2013 г.
Със заповед № 947 от 25.09.2013 г. на кмета
на район „Искър“ е наредено провеждането на
обществено обсъждане.
С писмо № 6602-138(10 и 11) от 6.11.2013 г. на
район „Искър“ проектът е върнат с постъпилите
възражения, становищата от общественото обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
Проектът заедно с постъпилите възражения,
становища и предложения е разгледан от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г., т. 14, като
са направени служебни предложения, а именно:
проектът да се преработи съгласно уважените
възражения и становищата на отделите на НАГ,
да се съгласува със „Софиягаз“ – ЕАД, да се
поиска становище от РИОСВ относно преценка
за необходимостта от извършване на екологична
оценка във връзка с наредбата по чл. 90 ЗООС,
да се представи заснемане на дървесната растителност по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверено от
дирекция „Зелена система“ при СО, за частите
от плана, предвиждащи публични мероприятия,
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за УПИ с предвидено свързано застрояване да
се представят декларации от собствениците във
връзка с изпълнението на чл. 21, ал. 5 ЗУТ, да
се коригира ЗП в частите, където е запазено
съществуващо застрояване на намалени разстояния, като се предвиди ново застрояване, като е
решено след корекции по уважените възражения
и изпълнение на служебните предложения същият
да се внесе за ново разглеждане в ОЕСУТ.
С р е ш е н и е п о п р о т о ко л № Е С -Г-33 о т
13.05.2014 г., т. 19, ОЕСУТ коригира решението
си по протокол № ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г., т. 13,
относно кв. 11 и 25.
В съответствие с изискванията на чл. 121, ал. 2
план-схемите на техническата инфраструктура са
съгласувани с експлоатационните предприятия,
както следва: схема „Вертикална планировка“ е
съгласувана от отдел „Софийски кадастър“, схема
„Водоснабдяване и канализация“ е съгласувана
със забележки от „Софийска вода“ със становище
№ ТУ-2258 от 31.07.2014 г. и отдел БДПР – ИМ,
схема „Електроснабдяване“ е съгласувана от
„ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, със становище изх. № 1201517960 от 1.08.2014 г.
Проек т ът е съгласу ван от „Булгарт ранс
газ“ – ЕАД, със становище изх. № БТГ-24-00-496
от 20.02.2012 г. и Столичната регионална здравна
инспекция с писмо изх. № 32-00-409 от 6.08.2014 г.
Представена е оценка на трайната дървесна
растителност, заверена от дирекция „Зелена
система“ при СО на 17.11.2014 г.
С писмо изх. № 08-00-5974 от 21.10.2014 г. е
получено Решение № СО-38-ЕО от 2014 г. на директора на РИОСВ – София, да не се извършва
екологична оценка на ПРЗ.
Коригираният проект заедно с придружаващите го схеми е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-44 от 17.06.2014 г.,
т. 7, като е решено да се съобщи съгласно чл.128,
ал. 10 ЗУТ.
В изпълнение решението на ОЕСУТ с писма
изх. № ТП-92-00-68/10 от 27.06.2014 г. до „Държавен
вестник“ и до района са изпратени обявлението и
проектът за изпълнение на процедурите по съобщаването. Обявлението е обнародвано „Държавен
вестник“, бр. 56 от 8.07.2014 г.
Със заповед № 771 от 1.07.2014 г. на кмета
на район „Искър“ е наредено провеждането на
обществено обсъждане.
С писмо № 6602-138(17 и 18) от 27.08.2014 г.
район „Искър“ връща проекта заедно с постъпилите възражения, становищата от общественото
обсъждане и други документи от процедурата по
съобщаването.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ,
като с решение по п ротокол № ЕС-Г-71 от
30.09.2014 г., т. 20, същият е приет и се изпраща
в СОС за одобряване след корекции по служебните предложения.
Корекциите по плана са отразени в зелен цвят.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Административното производство е по реда
на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът е с териториален обхват над 3 квартала, като със същия се предвижда и изграждане
на обекти – публична общинска собственост,
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изискващи принудително отчуждаване на имоти – собственост на частни лица, поради което
и на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1
и 7 ЗОС компетентен да одобри ПРЗ на м. Кв.
Димитър Миленков е Столичният общински съвет.
Спазени са административнопроизводствените
правила за одобряване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО, като със заповед № РД-09-50-1652
от 22.10.2010 г. на главния архитект на Столична
община е допусната устройствена процедура за
изработване на ПУП – ПРЗ, в обхвата, указан
със заданието за проектиране, в съответствие
с чл. 124, ал. 2 ЗУТ въз основа на делегираните
със заповед № РД-09-3345 от 29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия за това по предвидения
в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
Същите са съобщени с обявление, обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 100 от 20.12.2011 г.,
бр. 77 от 3.09.2013 г. и бр. 56 от 8.07.2014 г., съгласно чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за възражения, предложения и искания в
едномесечен срок.
С решения на ОЕСУТ проектът е връщан за
преработка съгласно чл. 128, ал. 9 ЗУТ, поради
което процедурата по обявяване е повторена
съгласно чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане и при
трите обявявания на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 121, ал.1 във връзка с чл. 128,
ал. 5 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания в голямата си част
са уважени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията и градоустройствени показатели,
постигнати със същия.
ПРЗ и план-схемите към него са приети с
решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-71 от
30.09.2014 г., т. 20.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен върху влязлата в сила
кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-1828 от 3.04.2012 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с което е спазено изискването на чл. 115,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите – предмет на плана, попадат в поголямата си част в неурегулирана територия.
Планът за регулация се изработва и одобрява
в условията на чл. 17 ЗУТ.
Поземлените имоти се урегулират, като вътрешните им регулационни линии съвпадат с
имотните граници.
С проекта проектантският колектив предлага
образуване на УПИ, в които попада повече от
един имот и поради наличие на имоти, чиито
размери не отговарят на изискванията на чл. 19
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ЗУТ, на основание чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗУТ и по
целесъобразност с оглед разположението, площта
на имотите и възможностите за осигуряване на
достъп до тях. За образуване на тези УПИ не
е доказано съгласие на собствениците на тези
имоти и не са представени договори по чл. 17,
ал. 3 или 5 ЗУТ, поради което не е налице един
от елементите на фактическия състав, който да
докаже правното основание за одобряване на ПР
за тези УПИ.
Предвид горното планът за регулация за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 17, ал. 3 ЗУТ, а именно: в
кв. 1, УПИ V-7, 12, в кв. 6, УПИ ХІ-78, 79, 416,
УПИ ХХІ-94, 95 и УПИ XXIV – 99, 100, в кв.
10, УПИ ХІV-198, 199, в кв. 11, УПИ VІ-138, 143,
УПИ ХХІ-140, 380 и УПИ ХХVІ-113, 114, 116 и в
кв. 27, УПИ ХХVІ-470, 471.
Липсата на правна възможност за одобряване
на плана за регулация за горните УПИ прави
невъзможно на този етап от производството
одобряване и на плана за застрояване.
По отношение на тази част от ПРЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на договори
по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ.
Съгласно общия устройствен план на Столична
община имотите – предмет на ПУП, попадат в
устройствени зони: „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм), „Зона
за спорт и атракции, предимно в градския район“ (Са1), „Зона за градски паркове и градини“
(Зп) и „Терени за площни обекти на ВиК“ (Твк).
Конкретното предназначение на урегулираните
поземлени имоти съответства на допустимото в
тези устройствени зони, както и параметрите в
матриците върху застроителната част на плана.
С оглед на горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Конкретното предназначение на УПИ в зони
„Жм“ е за жилищно строителство, за обществено
обслужване, за трафопост и за озеленяване, което
е допустимо в тази зона.
В зона „Зп“ са обособени УПИ ІV – за озеленяване, и УПИ V-341 – за трафопост, от кв. 28, УПИ
ІІ – за озеленяване и техническа инфраструктура,
от кв. 34 и УПИ І – за озеленяване, от кв. 43.
В зона „Са1“ е обособен УПИ І – за озеленяване и спорт, от кв. 7.
В зона „Твк“ са обособени УПИ І – за техническа инфраструктура, и УПИ ІІ – за трафопост,
от кв. 30.
Лицето (изход) към улица се осигурява по
новопредвидена улична регулация, с което е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.
С плана за застрояване в зона „Жм“ е предвидено свободностоящо или свързано нискоетажно
жилищно застрояване и застрояване за обществено
обслужване при макс. Н=10 м. Потвърждават се
съществуващите намясто сгради, за които са издадени разрешения за строеж и които отговарят
на нормативните изисквания по ЗУТ.
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Проектът се одобрява при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с работен устройствен план, когато
изработването му е задължително, с виза за
проектиране по чл. 140, ал. 3 – 5 ЗУТ или с инвестиционен проект съгласно чл. 114 ЗУТ.
С плана за застрояване проектантският колектив предлага свързано ниско застрояване за
част от УПИ поради целесъобразност и с оглед
разположението и площта на имотите и възможностите за осигуряване на застрояването им. За
предвиденото свързано ниско застрояване на тези
УПИ не е доказано съгласие на собствениците
на тези имоти по чл. 21, ал. 5 ЗУТ, поради което
не е налице един от елементите на фактическия
състав, който да докаже правното основание за
одобряване на ПЗ за тези УПИ.
Предвид горното, планът за застрояване за тези
УПИ не подлежи на одобряване преди спазване
изискването на чл. 21, ал. 5 ЗУТ, а именно: УПИ
VІ-8, УПИ VІІІ-9, УПИ VІІ-14, УПИ ХІV-16, УПИ
ХV-17 в кв. 1, УПИ І-65, УПИ ІІ-66, УПИ V-67,
УПИ VІ-496, УПИ ХV-83, УПИ ХVІ-89 в кв. 6,
УПИ ХІ-205, УПИ ХІІ-206 в кв. 10, УПИ ХХІІ-141,
УПИ ХХІІІ-142 в кв. 11, УПИ V-190, УПИ VІ-192,
УПИ ХІІ-180, УПИ ХІІІ-181 в кв. 13, УПИ ІІ-194,
УПИ ІІІ-195 в кв. 15, УПИ V-171 и УПИ VІ-172 в
кв. 16, УПИ ІV-162 и УПИ V-163 в кв. 19, УПИ
ІІ-252 и УПИ ІІІ-223 в кв. 24, УПИ ХХХІІІ-274 и
УПИ ХХХІV-275, УПИ ХХ-290 и УПИ ХІХ-289 в
кв. 25, УПИ ІІ-298, УПИ ІІІ-307, УПИ ХLІІІ-305,
УПИ ХLІV-306 в кв. 27, УПИ ІІ-340, УПИ Х-465
в кв. 28, УПИ ІІ-355, УПИ ІІІ-354 в кв. 29.
По отношение на тази част от ПЗ производството ще бъде продължено и планът ще бъде
одобрен от СОС след представяне на доказателства
за спазване на чл. 21, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 108, ал. 2 ЗУТ се одобряват
план-схеми за ел. снабдяването и за водоснабдяване и канализация. С план-схемите се определят
видът и техническите размери на мрежите и
съоръженията.
Изпълнени са мотивираните предписания за
съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД,
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, както и
изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125,
ал. 6 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 108, ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 17, чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32, 35, чл. 125,
ал. 6 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО; т. 2, 32 и 38 от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи
на ОЕСУТ № ЕС-Г-21 от 11.03.2011 г., т. 2, ЕС-Г-14
от 19.02.2013 г., т. 13, № ЕС-Г-28 от 15.04.2014 г.,
т. 14, № ЕС-Г-33 от 13.05.2014 г., т. 19, № ЕС-Г-44
от 17.06.2014 г., т. 7, № ЕС-Г-71 от 30.09.2014 г.,
т. 20, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Кв. Димитър Миленков при граници: улица по о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 10;
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улица по о.т. 10 – о.т. 11 – о.т. 46; улица по
о.т. 46 – о.т. 60 – о.т. 94; улица по о.т. 94 – о.т. 117 –
о.т. 118 – о.т. 179 – о.т. 184; улица по о.т. 184 – о.т.
186 – о.т. 188 – о.т. 189 – о.т. 190; улица по о.т. 190 –
о.т. 191; източна, южна и западна граница на кв.
29; улица по о.т. 203 – о.т. 204 – о.т. 208 – о.т. 210 –
о.т. 213; улица по о.т. 213 – о.т. 214 – о.т. 172 – о.т.
170 – о.т. 168 – о.т. 166 – о.т. 234 – о.т. 235 – о.т.
236 – о.т. 237; южна, югозападна и северозападна
граница на кв. 7; улица по о.т. 263 – о.т. 33; улица
по о.т. 32 – о.т. 31 – о.т.30 – о.т. 28; УПИ I и II
от кв. 30; улица по о.т. 31 – о.т. 27 – о.т. 1, район
„Искър“, по сините и червените линии, цифри и
текст с корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно
приложения проект.
2. План за застрояване за м. Кв. Димитър
Миленков съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица, с
корекциите в зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
3. План-схеми на мрежите и съоръженията
на инженерна инфраструктура за м. Кв. Димитър Миленков, неразделна част от подробния
устройствен план.
4. Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, не се одобрява за урегулираните поземлени имоти, за които е необходимо
представяне на договори по чл. 15, ал. 3 или
5 или по чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, сигнирани в
розов цвят в плана за регулация и застрояване,
както следва:
кв. 1, УПИ V-7, 12;
кв. 6, УПИ XІ-78, 79, 416; УПИ ХХІ-94, 95;
УПИ ХХІV-99, 100;
кв. 10, УПИ ХІV-198, 199;
кв. 11, УПИ VІ-138,143; УПИ ХХІ-140, 380;
УПИ ХХVІ-113, 114, 116;
кв. 27, УПИ ХХVІ-470, 471, като производството
в тези части продължава да бъде висящо.
5. Подробен устройствен план – план за застрояване, за м. „Кв. Димитър Миленков не се
одобрява за урегулираните поземлени имоти, за
които е необходимо представяне на съгласие по
смисъла на чл. 21, ал. 5 ЗУТ за:
УПИ VІ-8, УПИ VІІІ-9, УПИ VІІ-14, УПИ
ХІV-16, УПИ ХV-17 в кв. 1;
УПИ І-65, УПИ ІІ-66, УПИ V-67, УПИ VІ-496,
УПИ ХV-83, УПИ XVI- 89 в кв. 6;
УПИ ХІ-205, УПИ ХІІ-206 в кв. 10;
УПИ ХХІІ-141, УПИ ХХІІІ-142 в кв. 11;
УПИ V-190, УПИ VІ-192, УПИ ХІІ-180, УПИ
ХІІІ-181 в кв. 13;
УПИ ІІ-194, УПИ ІІІ-195 в кв. 15;
УПИ V-171, УПИ VІ-172 в кв. 16;
УПИ ІV-162, УПИ V-163 в кв. 19;
УПИ ІІ-252, УПИ ІІІ-223 в кв. 24;
УПИ ХХХІІІ-274, УПИ ХХХІV-275, УПИ ХХ290, УПИ ХІХ-289 в кв. 25;
УПИ ІІ-298, УПИ ІІІ-307, УПИ ХLІІІ-305, УПИ
ХLІV-306 в кв. 27;
УПИ ІІ-340, УПИ Х-465 в кв. 28;
УПИ ІІ-355, УПИ ІІІ-354 в кв. 29, които урегулирани поземлени имоти са щриховани в зелен
цвят в плана за застрояване, като производството
в тези части продължава да бъде висящо.
Производството по одобряване на плана за
регулация и застрояване за урегулираните поземлени имоти, посочени в т. 3 от решението, се
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продължава след провеждане на процедурите по
чл. 15, ал. 3 или 5, съответно по чл. 17, ал. 3 или
5 ЗУТ, по отношение на засегнатите имоти, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от настоящото решение.
Производството по одобряване на плана за
застрояване за урегулираните поземлени имоти,
посочени в т. 5 от решението, се продължава
след представяне на писмени доказателства за
съгласие по смисъла на чл. 21, ал. 5 ЗУТ, като
решението на СОС в тези части става неразделна
част от настоящото решение.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседните УПИ и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд –  
София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

1533

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 17
от 22 януари 2015 г.
С Решен ие № 723 по п ро т окол № 71 о т
6.11.2014 г. на Столичния общински съвет се
одобрява проект за план за регулация, план за
застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно,
район „Панчарево“.
При служебна проверка след приемане на
горното решение се установи, че в мотивите на
решението е посочено на стр. 2, абзац 4, погрешно:
„Представени са оценки във връзка с изпълнение
на чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 210 ЗУТ, приети
с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-О-014
от 30.05.2014 г., и решение от РИОСВ относно
преценка на необходимостта от извършване на
ОВОС с № 26-00-6370 от 11.08.2011 г.“, вместо
„Представени са оценки във връзка с изпълнение
на чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 210 ЗУТ, приети
с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-О-014
от 30.05.2014 г. и решение относно преценка на
необходимостта от извършване на екологична
оценка с № СО-33-ЕО/2014 г. от директора на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – София, с изх. № 26-00-6370 от 9.10.2014 г.“
Горепосоченото е видно от приложените към
проекта за ПУП – ПРЗ, неразделна част от постановения административен акт, писмо на дирек-
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тора на РИОСВ и Решение № СО-33-ЕО/2014 г.
на директора на Регионалната инспекция по
околната среда и водите – София.
Решение № 723 на Столичния общински съвет
е изпратено за обнародване в „Държавен вестник“
на основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
С оглед на изложената фактическа обстановка
от правна страна се налагат следните изводи:
Налице е правната възможност, която законодателят е предвидил в разпоредбата на чл. 62,
ал. 2 АПК, в случай че са допуснати очевидни
фактически грешки в издадения акт, административният орган може да ги поправи.
На основание на чл. 21, ал. 7 от Закона за
общинска собственост Столичният общински
съвет е издал Решение № 723 за одобряване на
ПРЗ за квартали 1, 2, м. Автомагистрала Тракия – м. Прогоно, и предвид това той е компетентен да допусне решение, с което да поправи
допуснатите грешки в него.
С оглед на гореизложеното гл. архитект на
СО предлага на Столичния общински съвет да
вземе решение, с което да поправи очевидна фактическа грешка в мотивите на своето Решение
№ 723, както следва:
На стр. 2, абзац 4:
Представени са оценки във връзка с изпълнение
на чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 210 ЗУТ, приети
с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-О-014
от 30.05.2014 г., и решение относно преценка на
необходимостта от извършване на екологична
оценка с № СО-33-ЕО/2014 г. от директора на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – София, с изх. № 26-00-6370 от 9.10.2014 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 21, ал. 1,
т. 23 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 723 по протокол № 71 от
6.11.2014 г., както следва:
На стр. 2, абзац 4:
Представени са оценки във връзка с изпълнение
на чл. 16, ал. 4 във връзка с чл. 210 ЗУТ, приети
с решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-О-014
от 30.05.2014 г., и решение относно преценка на
необходимостта от извършване на екологична
оценка с № СО-33-ЕО/2014 г. от директора на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – София, с изх. № 26-00-6370 от 9.10.2014 г.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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БРОЙ 18

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 19
от 22 януари 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Б-5 от 23.01.2013 г. от Божидар
Димитров Райчев с искане за даване на съгласие
за изработване на проект за ПУП – ИПР на УПИ
II-120 и УПИ – „за озеленяване“, кв. 31, в.з. Киноцентър – І ч., район „Витоша“.
Към заявлението са представени: нотариален
акт № 197, том II, рег. № 397, дело № 374/1944 г. за
ливада от 4334 кв. м на името на Кънчо Петров
Коцев; удостоверение изх. № РД-97-00-2029 от
9.05.2000 г. от зам. областен управител на област
София; решение по а.х. дело № 1223/2001 г. на
СГС; решение по а.х. дело № 3957/2011 г. на ВАС;
заповед № РД-21-1585 от 21.12.1999 г. на областния
управител на област София с нареждане да се
възстанови собствеността и предаде владението на
наследниците на Кънчо Петров Коцев върху празно
място от 900 кв. м, съставляващо част от бивш
имот пл. № 150 от кв. 31, в.з. Киноцентър – I част,
удостоверение за наследници на Кънчо Петров
Коцев; пълномощно; скица от СГКК – София, за
поземлен имот с идентификатор 68134.1974.1114
с площ 863 кв. м; комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР; мотивирано предложение.
Със заявление вх. № ГР-94-Б-5 от 10.10.2013 г.
е внесен допълнително нотариален акт № 158,
том I, рег. № 2960, дело № 136 от 26.09.2013 г.
за признаване на Божидар Димитров Райчев за
собственик на поземлен имот с идентификатор
68134.1974.1114 и ново мотивирано предложение.
Мотивираното предложение е разгледано и прието с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-90
от 26.11.2013 г., т. 11.
Със заповед № РД-09-50-842 от 6.12.2013 г. на
главния архитект на Столична община е разрешено
да се изработи проект за ПУП в териториален
обхват: УПИ II-120, кв. 31, в.з. Киноцентър – І ч.,
поземлен имот с идентификатор 68134.1974.1114
по КККР на район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-Б-5 от 10.12.2013 г. на
началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена до
кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-Б-5 от 2.04.2014 г.
е внесен за одобряване проект за ПУП – ИПР за
нови УПИ ІІ-120, XI-1114, УПИ – „за озеленяване“, и създаване на задънена улица от о.т. 184а
до о.т. 184б, кв. 31, м.з. Киноцентър – І ч.
Към проекта са приложени: обяснителна
записка; документи за собственост; пълномощно; скица от кадастрална карта, издадена от
СГКК – София; комбинирана скица; експертна
оценка на съществуващата растителност и топографски план, заверени от дирекция „Зелена
система“ при СО по реда на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО
с № ЗС-94-Е-4 от 19.03.2014 г.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е
изпратен за обявяване в район „Витоша“ с писмо
изх. № ГР-94-Б-5 от 7.04.2014 г. на началник-отдел
„ПУП“. Обявеният проект е върнат след приключена процедура по съобщаване с писмо изх.
№ 6602-504 от 17.10.2014 г. на главния архитект на
район „Витоша“, с което уведомява, че в законо-
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установения срок е постъпило 1 бр. възражение.
Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
подписите на заинтересуваните лица.
Проектът заедно с постъпилото възражение
е разгледан и приет на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-82 от 4.11.2014 г., т. 15, с решение „Приема проекта. На основание чл. 21, ал. 7
ЗОС изпраща в СОС за одобряване.“
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта за ПУП
е направено от заинтересовано лице по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик
на имот с идентификатор 68134.1974.1114, кв. 31,
в.з. Киноцентър – І ч., попадащ в границите на
УПИ ІІ-120, което се установява от приложените
документи за собственост, скица от СГКК – София, и комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със заповеди № РД-50-09-82 от 16.03.1990 г.
и № РД-50-09-329 от 30.03.2001 г. на главния
архитект на София и заповед № РД-50-179 от
21.07.2000 г. на кмета на район „Витоша“.
Кадастралната карта за територията е одобрена със заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена
със заповед № КД-14-22-594 от 28.06.2012 г. на
началника на СГКК – София, като в границите
на УПИ II-120 е създаден нов поземлен имот с
идентификатор 68134.1974.1114.
Представена е комбинирана скица по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, от която е видно, че границите на
имот с идентификатор 68134.1974.1114 не съвпадат
с границите на УПИ II-120.
С „Държавен вестник“, бр. 82 от 2012 г., е
направено изменение в нормата на чл. 134, ал. 2,
т. 2 ЗУТ, която предвижда самостоятелно правно
основание за ИПР, когато при одобряване на кадастрална карта имотните граници не съвпадат
с регулационните, какъвто е настоящият случай.
С внесения от заявителя проект се създава
УПИ XI-1114 по имотни граници с изключение
на частта от същия, попадаща в устройствена
зона „Тзв“, какъвто е основният принцип за
урегулиране, заложен в ЗУТ – чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Нов УПИ ХІ-1114 отговаря на нормата на чл. 19,
ал. 1, т. 3 ЗУТ за площ на УПИ.
Урегулирането на имота в самостоятелен УПИ
води до необходимост от осигуряване на лице
(изход) към улица, поради което се предвижда
изменение на действащата улична регулация за
прокарване на задънена улица от о.т. 184а до
о.т. 184б в границите на имота – собственост на
заявителя, с което е спазена нормата на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Прокарването на нова регулационна граница по границата между имот с идентификатор
68134.1974.1114 и 68134.1974.120 води за втория
автоматично до образуване на нов УПИ II-120.
Предвид липсата на заявление от страна на собственика на имот с идентификатор 68134.1974.120
за урегулирането му по границите на имота в
кадастралната карта и отреждане за същия с друго
предназначение се запазва с проекта действащото
отреждане – УПИ ІІ-120.
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Урегулирането по имотни граници на имот
с идентификатор 68134.1974.1114 води и до изменение на границите на УПИ – „за озеленяване“.
С оглед на горното е налице основание за
одобряване на проекта за ИПР по чл. 15, ал. 1,
изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 2 ЗУТ.
При ИПР в условията на чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ
административният орган действа при обвързана
компетентност и не може да откаже изменението
на регулационните граници за привеждането им
в съответствие с имотните такива.
Имотът се урегулира с конкретно предназначение „за жилищно строителство“, което е
допустимо в устройствена зона „Жм2“, в която
се урегулира имотът, съгласно ОУП на СО.
Планът за застрояване не се изменя.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект за
ИПР от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Устройствената зона, в която попадат имотите – предмет на плана, е „Жилищна зона с
малкоетажно застрояване с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2), в която съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо
конкретното предназначение на новообразуваните
УПИ – за жилищно строителство.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект – задънена улица – публична общинска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка с § 8,
ал. 2, т. 2, чл. 15, ал. 1, изр. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 2, т. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5
ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 7 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-82 от 4.11.2014 г., т. 15, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на плана за
регулация на в.з. Киноцентър – І ч., кв. 31, УПИ
ІІ-120 и УПИ – „за озеленяване“, за създаване на
нови УПИ ІІ-120, XI-1114 и УПИ – „за озеленяване“; изменение на плана за улична регулация
на улица от о.т. 114 до о.т. 184 за създаване на
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задънена улица от о.т. 184а до о.т. 184б по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания
съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

1373

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 20
от 22 януари 2015 г.
В изпълнение на рамково споразумение от
30.03.2010 г., раздел I, точка 5 между Агенция
„Пътна инфраструктура“, представлявана от Божидар Йотов, и Столична община, представлявана
от Йорданка Фандъкова, е поискано разрешаване
изработване на проект за парцеларен план извън
граници на урбанизираните територии за обект
„Северна скоростна тангента с дължина около
17 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до
възела при бул. Ботевградско шосе (от км 0+000
до км 16+400) – реконструкция на ел. преносна
мрежа при км 9+180 СРН 20 kV, „Чепинско шосе“
и одобряване на задание.
Представени са: задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 ЗУТ и съдържащо данни
за целта на проекта, за местонахождението,
проектно решение по част „Електропреносна
мрежа“ (идеен проект), изисквания към проекта, мотивирано предложение с графична част и
обяснителна записка.
Заданието и мотивираното предложение са
разгледани от отдел „ОУП“, „БДПР“, „Правен“
и „ПУП“.
С писмо изх. № ИБК-70-00-821/2010 г. от
16.01.2014 г. е изпратен доклад от главния архитект на Столична община до председателя
на Столичния общински съвет за разрешение
за изработване на подробен устройствен план –  
парцеларен план за обект: „Северна скоростна
тангента с дължина около 17 км от отклонението
на магистрала Калотина – София със Софийски
околовръстен път до възела при бул. Ботевградско
шосе (от км 0+000 до км 16+400) –  реконструкция на ел. преносна мрежа при км 9+180 СРН
20 kV, „Чепинско шосе“ и одобряване на задание.
С Решение № 28 от 23.01.2014 г. на СОС и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 110,
ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 1 и 7, чл. 124б ЗУТ е
разрешено да се изработи проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Северна скоростна тангента с дължина около
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17 км от отклонението на магистрала Калотина – София със Софийски околовръстен път до
възела при бул. Ботевградско шосе (от км 0+000
до км 16+400) – реконструкция на ел. преносна
мрежа при км 9+180 СРН 20 kV, „Чепинско шосе“
и е одобрено задание.
С писмо изх. № ГР-92-00-28 от 19.03.2014 г.
на главния архитект на Столична община до
директора на „Държавен вестник“ е изпратено
обявление за съобщаване на горното решение.
Съобщението за проекта е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. № 28 от 28.03.2014 г.
С писмо изх. № ИБК-70-00-821/2010 г. от
13.02.2014 г. на главния архитект на Столична
община горното решение е изпратено до Агенция
„Пътна инфраструктура“ и на кмета на район
„Кремиковци“ за сведение и изпълнение.
На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ проектът е
изпратен на кмета на район „Кремиковци“ и
район „Сердика“ за обявяване по реда на чл. 128,
ал. 5 ЗУТ на заинтересованите страни.
Район „Кремиковци“ е удостоверил с писмо
изх. № 0790-14/1 от 29.04.2014 г., че проектът е
надлежно съобщен на заинтересованите страни
и в законния срок за обжалване не са постъпили
възражения.
Район „Сердика“ е удостоверил с писмо изх.
№ АС-5602-275-/22 от 9.05.2014 г., че проектът е
надлежно съобщен на заинтересованите страни
и в законния срок за обжалване са постъпили
единадесет възражения.
Проектът за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Северна скоростна тангента с дължина около 17 км от отклонението
на магистрала Калотина – София със Софийски
околовръстен път до възела при бул. Ботевградско
шосе (от км 0+000 до км 16+400) – реконструкция
на ел. преносна мрежа при км 9+180 СРН 20 kV,
„Чепинско шосе“, и постъпилите възражения са
предоставени за становища на отдели „БДПР“
и „Правен“ към НАГ. Същите са докладвани на
заседание на ОЕСУТ. С протокол № ЕС-Г-69 от
23.09.2014 г., т. 17, са дадени служебни предложения (представяне на становище от директора
на РИОСВ – София, относно необходимостта от
провеждане на процедури по ЗООС и Наредба
за ОС; спазване на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО; съгласуване с агенция „Пътна инфраструктура“, „ЧЕЗ
Разпределение България“ – ЕООД, и „Софийска
вода“ – АД).
С писмо изх. № ГР-92-00-28-/1 от 7.10.2014 г.
на главния архитект на Столична община копие
от протокола на ОЕСУТ е изпратено на ОП
„Софпроект“ – ОГП, за сведение и изпълнение.
В хода на административната процедура са
настъпили промени в инвестиционните намерения на възложителя и желание за прекратяване
на преписката.
Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 1 АПК
производството се прекратява по искане на
страната, по чиято инициатива то е започнало.
На основание чл. 56, ал. 1 АПК и чл. 21, ал. 1,
т. 23 във връзка с т. 11 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
Прекратява административното производство по одобряване на подробен устройствен
план – парцеларен план за обек т: „Северна
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скоростна тангента с дължина около 17 км от
отклонението на магистрала Калотина – София
със Софийски околовръстен път до възела при
бул. Ботевградско шосе (от км 0+000 до км
16+400) – реконструкция на ел. преносна мрежа
при км 9+180 СРН 20 kV, „Чепинско шосе“.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столична община –   Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и
в район „Сердика“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 21
от 22 януари 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-402 от 31.10.2013 г. от „Автоексперт
сервиз“ – ЕООД, адрес: София, ул. Подлозище
22, собственик на поземлени имоти с идентификатори 68134.1112.63 и 68134.1112.62, с искане за
разрешаване изработване на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и план за
застрояване, кв. 1, УПИ V – за трудови казарми,
м. Трудови казарми, район „Красна поляна“.
Към заявлението са приложени: пълномощно
№ 17392 от 30.10.2013 г. на Николай Гочев, нотариус
в СРС – София, с рег. № 276 на НК, мотивирано
предложение; скици № 55191 от 18.09.2013 г. и
№ 55188 от 18.09.2013 г. на СГКК; постановление
за възлагане на недвижим имот от 8.05.2013 г.
по изп. дело № 20118410406602/2011 г. на ЧСИ
Неделчо Митев, рег. № 841 – 2 бр.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със заповед № 5158 от 19.04.1947 г.; заповед № РД-09-50-200 от 30.03.2001 г. на главния
архитект на СО; заповед № РД-09-50-1125 от
8.08.2008 г. на главния архитект на СО; заповед
№ РД-09-11-446 от 12.12.2008 г. на район „Красна
поляна“ и Решение № 504 по протокол № 95 от
28.07.2011 г. на СОС.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в устройствена зона: „Зона за
общественообслужващи дейности и озеленяване
в градския район“ (Оз1), съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, с устройствени показатели:
плътност – 30 %; Кинт. – 1,2, озеленяване – 50 %.
Със заповед № РД-09-50-886 от 18.12.2013 г.
на главния архитект на Столична община и на
основание чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ е разрешено
да се изработи проект за изменение на подробен
устройствен план – ИПРЗ, в териториален обхват:
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УПИ V – за трудови казарми, и поземлени имоти
с идентификатори 68134.1112.62 и 68134.1112.63, кв.
1, м. Трудови казарми, район „Красна поляна“.
С писмо изх. № ГР-70-00-402 от 18.12.2013 г.
на началник-отдел „ПУП“ горната заповед е изпратена на главния архитект на район „Красна
поляна“ и на заявителя за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-70-00-402 от 6.02.2014 г.
от Делян Стефанов Стефанов, „Автоексперт сервиз“ – ЕООД, е внесен проект за ПУП – ИПРЗ,
за УПИ V – за трудови казарми, за създаване на
нови УПИ V – за трудови казарми, и ІV-62, 63 – за
автосервиз, и нова задънена улица от о.т. 15б до
о.т. 15ж, кв. 1, м. Трудови казарми.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като с писмо № 66-02-200(3) от 29.04.2014 г.
главният архитект на район „Красна поляна“ е
удостоверил, че в законния срок за обжалване е
постъпило едно възражение от ДП „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“. Със
становище рег. № 3371 от 8.04.2014 г. на директора
на Железопътна секция – София, е заявено, че с
проекта не се засяга техният ПИ с идентификатор
68134.4300.599.
С друго заявление вх. № ГР-70-00-402/2013 г.
от 14.03.2014 г. възложителят е внесъл съгласуван проект по част „Пътна“, данни за предпроектни проу чвания за ПИ с идентификатори
68134.1112.62 и 68134.1112.63; писмо изх. № 04-00-13
от 11.01.2013 г. на МОСВ, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД; декларация за липсата на висока
дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ – СО; съгласуване със „Софийска
вода“ – АД, с № ТУ-448 от 6.02.2014 г., „Топлофикация София“ – ЕАД, № СГ495 от 7.05.2014 г.
и „VIVACOM“ – АД, от 19.05.2014 г.
Проектът, подаденото възражение и становището на ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ са разгледани от отделите на
НАГ. Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-35 от 20.05.2014 г.,
т. 5. С решението на съвета съгласно горепосочения протокол се приема проектът и на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС се изпраща за одобряване в СОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица, по реда на ЗОС
(чл. 21, ал. 7 ЗОС).
Искането е направено от заинтересованите
лица по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от „Автоексперт сервиз“ – ЕООД, като собственик на
поземлени имоти с идентификатори 68134.1112.62
и 68134.1112.63, попадащи в УПИ V – за трудови
казарми, по предходен план – предмет на плана.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със заповед № 5158 от 19.04.1947 г.; заповед № РД-09-50-200 от 30.03.2001 г. на главния
архитект на СО; заповед № РД-09-50-1125 от
8.08.2008 г. на главния архитект на СО; заповед
№ РД-09-11-446 от 12.12.2008 г. на район „Красна
поляна“ и Решение № 504 по протокол № 95 от
28.07.2011 г. на СОС.
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За територията е одобрена кадастрална карта
със заповед № РД-18-50 от 2.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за изменение на плана за регулация се предвижда създаване на нови УПИ ІV-62,
63 – за автосервиз, УПИ V – за трудови казарми,
и прокарване на нова задънена улица от о.т. 15б
до о.т. 15ж, кв. 1, м. Трудови казарми.
Предмет на проекта за ИПЗ е УПИ ІV-62,
63 – за автосервиз, в който се предвижда свободностояща сграда на два етажа с функция
автосервиз.
Предвид горното е доказано основанието
за одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2, т. 6
ЗУТ – съгласие на всички собственици на имоти
по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Изменението на действащи я план за застрояване се налага и във връзка с настъпили
съществени промени в устройствените условия,
при които е бил съставен същият – действащият
ПУП е одобрен със заповед № 5158 от 19.04.1947 г.;
заповед № РД-09-50-200 от 30.03.2001 г. на главния архитект на СО; заповед № РД-09-50-1125 от
8.08.2008 г. на главния архитект на СО; заповед
№ РД-09-11-446 от 12.12.2008 г. на район „Красна
поляна“ и Решение № 504 по протокол № 95 от
28.07.2011 г. на СОС.
Предвид горното е налице основанието за
одобряване на ИПЗ по чл. 134, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Проектът цели осигуряване на законосъобразно
и целесъобразно застрояване в съответствие с
максимално допустимите показатели и допустими
функции съгласно предвижданията на ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в градския район“
(Оз1) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2
ЗУ ЗС О с ус т р ойс т в ен и пок а з ат е л и: п л ът ност – 30 %, Кинт – 1,2, озеленяване – 50 %.
Парамет рите на заст рояване, от разени в
матрицата върху застроителната част на плана,
отговарят на предвидените в ОУП на СО, т. 16
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Имотите попадат в урегулирана територия.
Действащият план за регулация и застрояване – предмет на изменението, е одобрен със
заповед № 5158 от 19.04.1947 г.; заповед № РД09-50-200 от 30.03.2001 г. на главния архитект на
СО; заповед № РД-09-50-1125 от 8.08.2008 г. на
главния архитект на СО; заповед № РД-09-11-446 от
12.12.2008 г. на район „Красна поляна“ и Решение
№ 504 по протокол № 95 от 28.07.2011 г. на СОС.
Планът за изменение на регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което
е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Спазени са изискванията за разстояния. С ИПЗ
не се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Гарирането е осигурено в границите на урегулираните поземлени имоти, с което е спазено
изискването на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
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образец, допуснато е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представена декларация от
Росица Петрова Петрова, заверена от дирекция
„Зелена система“ – СО.
Реализацията на проекта не предвижда изразходване на бюджетни средства на Столична
община.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 2 ЗУТ,
заповед № РД-09-1423 от 5.12.2012 г. на кмета на
Столична община, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка
с ал. 2, т. 2 и 6; чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр.
2, чл. 108, ал. 5, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 43, ал. 1
ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 16 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-35 от 20.05.2014 г., т. 5, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на УПИ
V – за трудови казарми, за създаване на нови
УПИ V – за трудови казарми, и IV-62, 63 – за
автосервиз, и нова задънена улица от о.т. 15б до
о.т. 15ж, кв. 1, м. Трудови казарми, район „Красна
поляна“, по зелените и кафявите линии съгласно
приложения проект.
2. Изменение на план за застрояване за нов
УПИ ІV-62, 63 – за автосервиз, кв. 1, м. Трудови
казарми, район „Красна поляна“, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Красна поляна“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
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РЕШЕНИЕ № 22
от 22 януари 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на СО е постъпило заявление вх. № ГР94-П-47 от 5.10.2011 г. от Панчо Николаев Николов – управител на „Н.П.Н.КО 02“ – ООД, чрез
пълномощник инж. Черньо Ганчев Чернев, с
искане за разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на
УПИ І – „за транспортна инфраструктура и КОО“,
за създаване на нов УПИ VІ-13 – „за офиси и
ОО“, кв. 2, м. Южна тангента, район „Люлин“.
Към заявлението са приложени: пълномощно; нотариален акт № 58, том I, peг. № 1929,
дело № 52/24.06.2004 г., за имот пл. № 1190 на
името на „Н.П.Н.КО 02“ – ООД; скица за ПИ с
идентификатор 68134.4362.13 от СГКК (номер по
предходен план: 1190); мотивирано предложение
и обяснителна записка.
Заявлението, приложените документи и мотивираното предложение са разгледани от отделите
в НАГ.
Със заповед № РД-09-50-121 от 1.02.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработването на проект за подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на плана за регулация и
застрояване (ИПРЗ) на УПИ I – „за транспортна инфраструктура и КОО“, за създаване на нов
УПИ VI-13 – „за офиси и ОО“, кв. 2, м. Южна
тангента, район „Люлин“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение до кмета на район „Люлин“ и до заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-П-47 от 8.10.2012 г.
в НАГ е внесен проект за ИПРЗ за одобряване с
обяснителна записка. Приложени са изходни данни
от „Софийска вода“ – АД, № ТУ-452/14.02.2012 г.;
съгласуване от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, от 28.02.2012 г.; положително становище peг. № ОД 3882 от 29.08.2012 г. по проекта
от началник-сектор към ОПП – СДВР; мотивирано предложение Първи и Краен етап за ТКП,
съгласувано с решение по протокол № 26 от
26.06.2012 г., т. 1, на Постоянната комисия по
транспорт, организация и безопасност на движението при СО и отдел „ОБД“ при СО.
Проектът е разгледан от отделите в НАГ – СО.
След становище на отдел „Правен“, „БДПР“ – „КТ“
и „ПУП“ са дадени допълнителни указания на
заявителя с писмо от 24.01.2013 г.
Със заявление вх. № ГР-94-П-47 от 21.02.2013 г.
са представени допълнително: информация по
чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС; становище
изх. № 94-00-715 от 4.02.2013 г. на директора на
РИОСВ – София, че инвестиционното предложение в УПИ VI-13 не подлежи на регламентираните
с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на
въздействието върху околната среда и екологична
оценка; писмо изх. № ИЧ-30-6 от 22.01.2013 г. на
кмета на район „Люлин“; геодезическа снимка на
ПИ с идентификатор 68134.4362.13 и декларация
по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от дирекция
„Зелена система“ при СО с № ЗС-2600-55 от
4.02.2013 г.
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Проектът е изпратен в район „Люлин“ за
съобщаване по реда на чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ с
писмо изх. № ГР-94-П-47 от 18.03.2013 г.
С писмо № АГ-92-65/4 от 28.05.2013 г. главният
архитект на район „Люлин“ удостоверява, че по
време на обявяването в законоустановения срок
има постъпило едно възражение № АГ-92-65/3 от
7.05.2013 г. от собственика на ПИ с идентификатор
68134.4362.1197 по КК и КР.
С писмо № ГР-94-П-47 от 14.10.2013 г. проектът
е върнат за дообявяване в район „Люлин“.
С писмо изх. № АГ-92-65/8 от 6.12.2013 г. главният архитект на район „Люлин“ връща в НАГ
проекта с уведомлението, че в законоустановения
срок е постъпило едно възражение. Приложен е
разписен списък.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
решение по протокол № ЕС-Г-6 от 28.01.2014 г.,
т. 7, със служебно предложение – в част ПЗ да
се посочи височина на сградата. Постъпилото
възражение не се уважава. Създаването на достъп
до нов УПИ VI е в изпълнение изискванията на
чл. 14, ал. 3 и 4 и чл. 81 ЗУТ. С предложената
улица-тупик се подсигурява достъп и до ПИ 1197
(собственост на възразители).
Внесен е коригиран със зелен цвят проект.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване проект за ПУП е направено от заинтересованото лице по смисъла на
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ – собственика на поземлен имот с идентификатор 68134.4362.13 (номер
по предходен план: 1190), попадащ в УПИ І – „за
транспортна инфраструктура и КОО“ – предмет
на плана, съгласно представените документ за
собственост и скица.
Спазени са административнопроизводствените правила за издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект за
ИПРЗ от компетентния за това орган, проектът
е съобщен на заинтересованите лица, съгласуван
е с експлоатиращите дружества, разгледан е и е
приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Новообразуваният УПИ VІ-13 – „за офиси
и ОО“ – предмет на плана, попада в „Смесена
многофункционална зона със занижени параметри“ („Смф1“), в която съгласно приложение към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 13, е допустимо конкретното
предназначение „за офиси и ОО“. Параметрите на
застрояване, отразени в матрицата върху плана,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Действащите ПУП са одобрени със заповеди
№ РД-09-50-71 от 28.03.2002 г., № РД-09-50-243
от 25.02.2008 г., № РД-09-50-1284 от 6.10.2008 г. и
Решение № 326 по протокол № 90 от 26.05.2011 г.
на СОС.
Кадастралната карта за района е одобрена
със заповед № РД-18-14 от 6.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.
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По аргумент на чл. 14, ал. 3 ЗУТ поземлените
имоти се урегулират с улични регулационни линии, които определят границата с прилежащата
улица, и вътрешни регулационни линии, които
определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота), при условията
на чл. 16 или 17.
С внесения проект се предвижда ИПР на УПИ
І – „за транспортна инфраструктура и КОО“,
за създаване на УПИ за имот с идентификатор
68134.4362.13 по границите му в кадастралната
карта, в частта от същия, попадаща само в зона
„Смф1“. Частта от имота, попадаща в зона „Тзв“,
не се урегулира. Имотът се урегулира за първи
път, като вътрешните регулационни граници (без
южната – към дъното регулационна граница, която преминава по границата на зоните по ОУП
на СО – Смф1 и Тзв) следват имотните такива, с
което е спазено изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Създава се нов УПИ VI-13 – „за офиси и ОО“.
Действащата улична регулация на улица от
о.т. 459 до о.т. 58 се изменя с цел създаване на
задънена улица от нова о.т. 58а до нова о.т. 58б
за осигуряване на регулационен достъп до новосъздадения УПИ VІ-13 – „за офиси и ОО“, и
в изпълнение изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
Задънената улица отговаря на изискванията на
чл. 81, ал. 1 ЗУТ, като ширината є е съобразена
с обстоятелството, че със същата се осигурява
регулационен достъп до имоти 1197, 447, 448,
УПИ-13, като се създава основа за бъдещото
урегулиране на прилежащите имоти по искане
на собствениците.
Новообразуваният УПИ VІ-13 – „за офиси и
ОО“, ще позволи на собствениците да го използват съгласно инвестиционните си намерения в
съответствие с предвижданията на зоната по
ОУП на СО.
Основание за ИПР е нормата на чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 ЗУТ – промяна
в устройствените условия, при които е одобрен
действащият план и приемането на кадастрална
карта за територията, при което имотните граници
на имот с идентификатор 68134.4362.13 не съвпадат с границите на урегулиран поземлен имот.
С ИПЗ в нов УПИ VІ-13 – „за офиси и ОО“, се
предвижда застрояване с 5-етажна свободностояща сграда при макс. Кк=15 м. Предвиденото
застрояване е по съгласие на собственика на имота.
Основание за изменението е чл. 134, ал. 1,
т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 6 ЗУТ, а именно
индивидуалното урегулиране на имота, което
изисква и предвидено за него застрояване по
съгласие на собственика на имота.
Планът за застрояване се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1,
4, 5, чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Предвидени са подземни гаражи в границите
на УПИ VІ-13 – „за офиси и ОО“, с което е спазена нормата на чл. 43, ал. 1 ЗУТ.
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Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, както и изискването на чл. 19,
ал. 4 ЗУЗСО.
Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С проекта се предвижда отчуждаване за прокарване на задънена улица от имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС компетентен да одобри плана е
Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ; чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2
и ал. 2, т. 2, чл. 81, ал. 1 ЗУТ; чл. 31, ал. 1, 4, 5,
чл. 32 и чл. 43, ал. 1 ЗУТ; чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
устройствена категория по т. 13 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и решение по протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-6 от 28.01.2014 г., т. 7, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана
за регулация на м. Южна тангента, кв. 2, УПИ
І – „за транспортна инфраструктура и КОО“, за
създаване на УПИ І – „за транспортна инфраструктура и КОО“ и УПИ VІ-13 – „за офиси и
ОО“, и изменение на улична регулация на улица
от о.т. 459 до о.т. 58 за създаване на задънена
улица от о.т. 58а (нова) до о.т. 58б (нова) по зелените и кафявите линии, цифри и букви съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване на м. Южна тангента, кв. 2, УПИ
І – „за транспортна инфраструктура и КОО“, за
предвиждане на ново застрояване в нов УПИ
VІ-13 – „за офиси и ОО“, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към вътрешните регулационни линии и между
сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към вътрешните регулационни линии и между сгради, включително
през улица.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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РЕШЕНИЕ № 23
от 22 януари 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Е-27 от 27.03.2008 г. от Емил Торком
Мечикян и Мария Георгиева Бързашка-Рушкова, собственици на поземлени имоти № 139013
и 139045 по КВС, землище на с. Железница, с
искане за разрешаване изработването на проект
за подробен устройствен план.
Към заявлението са приложени нотариален акт
№ 89, том I, рег. № 729, дело № 75 от 1.03.2007 г.,
нотариален акт № 56, том I, рег. № 511, дело № 48
от 15.02.2007 г., скици на Общинската служба
по земеделие – Панчарево, за поземлени имоти
№ 139013 и 139045 по КВС, землище на с. Железница, пълномощно и мотивирано предложение
за ПРЗ.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и е
издадено разрешение № ГР-94-Е-27 от 24.06.2008 г.
от главния архитект на София, с което е допуснато изработването на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване.
Със заявление вх. № ГР-94-Е-27 от 29.07.2008 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване и изменение на улица от о.т. 655 до
о.т. 657 за ПИ 1130, м. Пенови кошари, и ПИ
1129, м. Св. Петър, в землището на с. Железница
с обяснителна записка.
Със заявление вх. № ГР-94-Е-27 от 10.12.2009 г.
допълнително са представени съгласуван проект
от „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-5617
от 29.10.2009 г. и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 10.11.2009 г.
Проектът е разгледан от ОЕСУТ, като е взето
решение по протокол № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г.,
т. 29, да се изпълнят изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО и да се представи извадка от действащия
подробен устройствен план, като след изпълнение на служебното предложение същият да се
разгледа от ОЕСУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-Е-27 от 17.06.2011 г.
е внесена фито-санитарна оценка и заснемане
на съществуващата дървесна растителност, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО на
27.05.2011 г., и извадка от действащия подробен
устройствен план, одобрен с Решение № 83 по
протокол № 24 от 30.03.2001 г. на Столичния
общински съвет.
Със заявление вх. № ГР-94-Е-27 от 18.04.2013 г.
е внесен за одобряване проект, преработен върху
одобрената със заповед № РД-18-36 от 17.06.2011 г.
на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта на с. Железница. Към заявлението са
приложени скици от СГКК за поземлени имоти
с идентификатори 29150.7106.535 и 29150.7106.512
по КККР на с. Железница и комбинирана скица
по чл. 16 ЗКИР.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ
на заинтересуваните лица, като съгласно писмо
рег. № 6602-232/6 от 28.07.2014 г. на кмета на
район „Панчарево“ в законоустановения срок
са постъпили две възражения, а именно: възра-
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жения № 9400-5 от 3.01.2014 г. и № 9400-1449 от
21.05.2014 г. от собственици на поземлени имоти
с идентификатори 29150.7106.534 и 29150.7106.561,
като се възразява срещу уличната регулация.
Възраженията са разгледани от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-82 от 4.11.2014 г., т. 8, и е взето
решение, че същите не се уважават, тъй като
улицата в оспорвания обхват не е предмет на
настоящия проект, а е предвидена с действащия
план за регулация, одобрен с Решение № 83 по
протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС. Проектът
е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за подробен
устройствен план е направено от заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1
ЗУТ, а именно Емил Торком Мечикян и Мария
Георгиева Бързашка-Рушкова като собственици
на поземлени имоти № 139013 и 139045 по КВС,
землище на с. Железница, съгласно представените
в производството нотариален акт № 89, том I, peг.
№ 729, дело № 75 от 1.03.2007 г. и нотариален акт
№ 56, том I, peг. № 511, дело № 48 от 15.02.2007 г.
Въз основа на същите документи за собственост
лицата са вписани като такива в приложените
скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 29150.7106.535 и 29150.7106.512 по КККР
на с. Железница.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ПУП от
компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Имотите се урегулират за първи път, като регулационните граници следват имотните такива
по кадастралната карта. Предвижда се урегулиране на част от поземлен имот с идентификатор
29150.7106.535 заедно с част от поземлен имот с
идентификатор 29150.7106.512 в общ УПИ, като
останалата част от същите се урегулират в самостоятелни УПИ, в съответствие с чл. 17, ал. 1
във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗУТ.
Съгласно визираната разпоредба неу регулирани съседни поземлени имоти могат да се
урегулират за създаване на съсобствени УПИ с
план за регулация само със съгласието на собствениците им, което безспорно е налице, тъй
като собственици и на трите имота, които се
сливат и образуват един УПИ, са едни и същи
лица, изразили съгласието си в този смисъл чрез
иницииране на настоящото административно
производство.
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Изменението на плана за регулация се състои
в изменение на улична регулация от о.т. 654 и
о.т. 658 с оглед откриване на задънена улица от
о.т. 655 до о.т. 654в с цел осигуряване на лице
(изход) към улица на новообразувани УПИ в
съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен
да одобри проекта за ПУП в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински
съвет. Проектното решение е целесъобразно и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Новообразу вани те У ПИ ще позвол я т на
собствениците им да ги използват съгласно инвестиционните си намерения в съответствие с
предвижданията на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в устройствена зона „Жилищна зона с малкоетажно застрояване“ (Жм).
Предвиденото застрояване на жилищни сгради
е допустимо в тази устройствена зона съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху
плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда 3-етажно
ниско като характер и свободностоящо като начин
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на жилищни сгради до
вътрешните граници на УПИ.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със
„Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 17, ал. 1, чл. 17, ал. 1
и ал. 2, т. 3, чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-16
от 22.02.2011 г., т. 29, № ЕС-Г-3 от 22.11.2011 г.,
т. 29, и № ЕС-Г-82 от 4.11.2014 г., т. 8, Столичният
общински съвет реши:
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Одобрява проект за:
1. Изменение на план за регулация на м. С.
Железница. Изменение на улица между о.т. 654
и о.т. 658 по кафявите и зелените линии, цифри
и зачертавания съгласно приложения проект.
2. План за регулация на м. С. Железница,
кв. 53В – нов. Откриване на задънена улица от
о.т. 655 до о.т. 654в. Отреждане на УПИ: I-512,
II-512, 535, III-535, по червените и сините линии
и цифри съгласно приложения проект.
3. План за застрояване на новосъздадени УПИ
I-512, II-512, 535, III-535, кв. 53В, местност С. Железница, съгласно приложения проект.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 74
от 12 февруари 2015 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 ЗМСМ А Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация
чрез публичен търг за следния обект: поземлен
имот с идентификатор 68134.4090.498 в УПИ
XXII и УПИ XVIII, кв. 2, м. В.з. Американски
колеж – I ч., София, ул. 182, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, с АОС
№ 2075 от 20.11.2014 г.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключването на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация сключването на приватизационната сделка
за обекта.
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Председател:
Е. Герджиков

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 75
от 12 февруари 2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 23 ЗМСМА
Столичният общински съвет реши:
1. Изменя Решение № 521 от 11.10.2012 г. (ДВ,
бр. 89 от 2012 г.), като описанието на обекта в
т. 1 придобива следната редакция:
„Поземлен имот с идентификатор 55302.2.676
и сгради, представляващ бивш Пионерски лагер
Коларовски район, м. Средни гьол, намиращ се
в Панагюрище, общински нежилищен имот, с
предоставени права за управление на „Софийски
имоти“ – ЕАД, с АОС № 2787 от 27.02.2014 г.“
2. На основание извършено преобразуване на
„Галатея 2002“ – ЕАД, чрез вливане в „Софийски имоти“ – ЕАД, изменя и Решение № 521 от
11.10.2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.), Решение № 774
от 4.12.2014 г. (ДВ, бр. 5 от 2015 г.) на Столичния
общински съвет, като във всички точки от двете
решения „Галатея 2002“ – ЕАД, се заменя със
„Софийски имоти“ – ЕАД.
3. В останалата част решенията остават непроменени.
Председател:
Е. Герджиков
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1616
от 23 януари 2015 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 № 329 от
27.06.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 31.03.2015 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 помещение (самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 68134.4091.0.5.61), ж. к.
Младост 2, бл. 210, вх. 2(Б), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Младост“, София,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 45 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 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 27.03.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1622
от 6 февруари 2015 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 № 253 от 28.04.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 9.04.2015 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 ПИ с ид. 68134.1385.2229 в УПИ
III „за ожс“, кв. 57, м. Бул. Ломско шосе, София,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 69 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 7.04.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1624
от 6 февруари 2015 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 № 609 от 24.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 2.04.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да
се проведе публичен търг с явно наддаване за про-

ВЕСТНИК

БРОЙ 18

дажбата на ПИ с идентификатор 68134.4400.2888,
част от автобусно поделение „Република“, м. Територии, прилежащи на околовръстен път и бул.
Сливница, заедно с построените в него сгради,
София, ул. Околовръстен път № 788, обособена
част от „Столичен автотранспорт“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 2 150 000 лв. (50,06 %
от сделката се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 200 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 215 0 0 0 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 31.03.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.

1414

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1625
от 6 февруари 2015 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 № 68 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 6.04.2015 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 УПИ I-291, общ., кв. 23, м. Левски – зона В, София, ул. Станислав Доспевски
(бивша), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 155 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 500 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 2.04.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
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на тръжната документация в размер 360 лв. (с
вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1639
от 20 февруари 2015 г.
На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 3 ЗПСК Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:

С Т Р. 6 7   

Отменя Решение № 1566 от 5.12.2014 г. (ДВ,
бр. 7 от 2015 г.) за насрочване на публичен търг с
явно наддаване за продажбата на следния обект:
УПИ VII 128, кв. 9, м. Крива река, ул. Баница 4,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Красно село“.

1417

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1626
от 6 февруари 2015 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 № 561 от 10.10.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 8.04.2015 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 магазинно помещение, София,
ж. к. Хаджи Димитър, бл. 180, м/у вх. А и вх. Б,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 110 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.04.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РД-02-01-29
от 24 февруари 2015 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и във връзка с протокол от
9.04.2014 г. на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ
одобрявaм 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. Стоките с
ЕКАТТЕ 69417, включващ кадастрални райони
№ 492, 494, 495 и 456, община Севлиево.
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“.

1548

Областен управител:
Н. Сираков

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 42-6
от 16 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Доб
рич, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ 72624.369.15,
ПИ 72624.372.18 и ПИ 72624.633.23 – общинска
собственост, във връзка с газификация на ПИ
72624.633.50 в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
А. Табаков

1536

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 595
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 93, ал. 2 ЗУТ
съгласно чл. 53, ал. 5 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове
Общинският съвет – гр. Котел, реши:
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Одобрява ПУП – ПП „Външен водопровод за
питейно-битово и противопожарно водоснабдяване от съществуваща облекчителна шахта на
довеждащ водопровод ∅ 219С от водоизточник
„Черните извори“ до ПИ 119073 и ПИ 119104
за „Научноизследователски център за слънчева
енергия с кравеферма, мандра и инсталация за
биогаз“ в землището на с. Медвен, община Котел.
Председател:
Хр. Чолакова
1429

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 1066
от 10 февруари 2015 г.
Общинският съвет – гр. Несебър, като взе
предвид изложеното в мотивите от докладната
записка, с която е сезиран, и на основание чл. 62,
ал. 2 АПК във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА прави следните поправки
в Решение № 989 от протокол № 27 от 20.11.2014 г.
относно одобряване на ПУП – ПРЗ за имоти пл.
№ 486 и № 561 по КВС на с. Равда (ДВ, бр. 101 от
2014 г.): думите „от имот 61056.501.24 се обособява
УПИ ІV-561 в кв. 35А с площ 383 кв. м“ да се
четат „от имот 61056.501.24 се обособява УПИ
ІV – общ. в кв. 35А с площ 383 кв. м“ и думите
„от имот 61056.501.585 се обособява УПИ VІ-561
в кв. 60А с площ 337 кв. м“ да се четат „от имот
61056.501.585 се обособява УПИ VІ – общ. в кв.
60А с площ 337 кв. м“.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
1556
РЕШЕНИЕ № 1069
от 10 февруари 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
„Външно кабелно ел. захранване на жилищни
сгради А и Б“ в УПИ ХVIII-279 в кв. 21 по плана на с.о. „Чолакова чешма“, идентичен с имот
с идентификатор 39164.502.603 по кадастралната карта на с. Кошарица, община Несебър.
Предвиден е сервитут по 2 м от едната страна
и 0,6 м от другата страна на трасето на кабела.
Трасето започва от съществуваща РК-4 в имот
с идентификатор 39164.502.329, преминава през
пасище, представляващо имот с идентификатор
39164.13.9, и селскостопански, горски, ведомствен
път с идентификатор 39164.13.10 – собственост
на Община Несебър, и завършва в ново ТЕПО
в ПИ 39164.13.9.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
1557
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РЕШЕНИЕ № 1071
от 10 февруари 2015 г.
На основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 108, ал. 2, т. 5, чл. 128, ал. 2 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява изменение на ПУП – план-схеми за
линеен обект: „Трасе на улица, представляваща
поземлен имот с идентификатор 11538.5.46 по
плана на м-т Юрта, землище гр. Свети Влас,
до Гробищен парк по КК на гр. Свети Влас“,
преминаващи през имот общинска собственост,
представляващ имот с идентификатор по одобрена кадастрална карта: ПИ 11538.5.46 с трайно
предназначение на територията – територия на
транспорта, и начин на трайно ползване – за
местен път. Дължината на трасето е 229 м съобразно приложените чертежи и таблици със
съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

1558

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1072
от 10 февруари 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПР на
к.к. Слънчев бряг – Изток, в частта му за УПИ
ІІ в кв. 50 по ПУП на к.к. Слънчев бряг – Изток,
идентичен с имот с идентификатор 51500.505.146
по КК на гр. Несебър. В частта план за регулация УПИ ІІ с площ 4190 кв. м се разделя на
два новообразувани УПИ ІІ с площ 3538 кв. м
с отреждане „За хотел, обслужващи функции и
озеленяване“ и УПИ VІ с площ 651 кв. м с отреждане „За курортно строителство“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

1559

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1073
от 10 февруари 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1, ІІ изр. ЗУТ във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг – Изток, в частта му за
У ПИ І-234,238,391,1022 в кв. 50 по ПУ П на
к.к. Слънчев бряг – Изток, идентичен с имот с
идентификатори 51500.505.1051 по КК на гр. Несебър. В частта план за регулация се предвижда
разделяне на УПИ І-234,238,391,1022 в кв. 50 с
площ 7206 кв. м на два новообразувани УПИ
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І-1051 с площ 4651 кв. м и УПИ ІV-1051 с площ
2555 кв. м. Новообразуваните УПИ І-1051 и УПИ
ІV-1051 се отреждат „За хотел, КОО, паркинг и
озеленяване“. В частта план за застрояване се
установяват следните устройствени показатели за
УПИ І-1051 и за УПИ ІV-1051: Плътност на застрояване – 30 %, Кинт – 1,5, етажност – 5 етажа
(Нкорниз 15 м), и минимално озеленена площ
от 50 %. Запазва се устройствената зона „Ок“ за
двата новообразувани имота.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.

1560

Председател
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1076
от 10 февруари 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Трасе на
кабели 20 кV до БКТП – нов“ в поземлен имот
с идентификатор 51500.16.114 по кадастралната
карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Трасето на
кабела е с дължина 62,24 м и преминава през
полски път общинска собственост, представляващ
поземлен имот с идентификатор 51500.16.20 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Предвиден е сервитут по 0,60 м от ляво и
дясно по оста на кабела.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

1561

Председател
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1078
от 10 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протоколно решение
т. 8 от протокол № 13 от заседание на ОЕСУТ,
проведено на 18.09.2013 г., Решение № БС-33-ПР
от 25.04.2014 г. на РИОСВ – Бургас, Здравно
заключение изх. № 53-07-239 от 26.08.2014 г. на
РЗИ – Бургас, и Решение № КЗЗ-19 от 23.10.2014 г.,
т. 1, на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за изместване на въздушен електропровод 20 kV към обект
„Площадка за третиране на неопасни отпадъци на
община Несебър с претоварна станция, площадка
за сортиране на разделно събирани отпадъци и
временно депо в ПИ 61056.21.2 по КК на с. Равда“.
Общата дължина на трасето е 563,88 кв. м, като
сервитутът на електропровода навлиза с 10 м по
оста на трасето в имот 61056.15.106 –  територия,
заета от води и водни обекти. Засегнати са 11
броя имоти: 61056.13.101; 61056.13.102; 61056.15.14;
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61056.15.101; 61056.15.102, 61056.15.104, 61056.15.106,
61056.21.2, 61056.21.3, 61056.22.103 и 61056.22.104.
Началото на трасето започва от имот 61056.15.106
и преминава през поземлени имоти с идентификатори 61056.15.104, 61056.13.101, 61056.15.102,
61056.15.101, 61056.15.14 и 61056.21.3 в землището
на с. Равда, община Несебър, съгласно приложената графична част и таблици, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
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Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1079
от 10 февруари 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Външно
ел. захранване на автосервиз, магазин, кафе и
офиси в имот с идентификатор по кадастрална
карта 51500.61.2, местност Инджекьойско блато,
гр. Несебър, община Несебър“. Трасето на кабела
е с дължина 170 м. Предвиден е сервитут по 2
м от двете страни на кабела. Трасето започва
от съществуващ БКТП в имот с идентификатор
51500.66.23, преминава през имоти с идентификатори 51500.66.47 и 51500.66.3 полски пътища – собственост на община Несебър, продължава
през имот с идентификатор 51500.57.51 – път ІІІ
клас – държавна публична собственост, и достига
до имот с идентификатор 51500.61.2 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Инджекьойско блато.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

1563

Председател:
Бл. Филипов

РЕШЕНИЕ № 1080
от 10 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протоколно решение
т. 8 от протокол № 16 от заседание на ОЕСУТ,
проведено на 13.11.2013 г., Решение № БС-54ПР от 29.11.2013 г. на РИОСВ – Бургас, Здравно
заключение изх. № 53-07-190 от 4.07.2014 г. на
РЗИ – Бургас, и Решение № КЗЗ-21 от 12.12.2014 г.,
т. 1, на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
„Довеждаща пътна връзка до ПСОВ – Оризаре
в ПИ 53822.16.57“ в землището на с. Оризаре.
Трасето на новопредвидения път е изцяло
извън урбанизираната територия на с. Оризаре
и пресича на две места канали на „Напоителни
системи“ – ЕАД. Основна цел на проекта е да
се осигури транспортен достъп до ПСОВ – Оризаре, като трасето на пътя е с обща дължина
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1195,42 м и се засягат около 11 293 кв. м земеделска земя. Пътят е проектиран в границите на
следните имоти: 53822.16.89 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър, 53822.16.88 – за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Несебър, 53822.16.107 – отводнителен кана л,
собственост на МЗГАР – ХМС, 53822.16.90 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър, 53822.16.35 – нива,
собственост на Димитра Ставракиева Стоянова,
53822.16.34 – нива, собственост на Яни Петров
Симов, 53822.16.33 – нива, собственост на Марийка
Димитрова Павлова, 53822.16.32 – нива, собственост на Димитър Дичев Събев, 53822.16.145 – нива,
собственост на Община Несебър, 53822.16.108 – отводнителен канал, собственост на МЗГАР – ХМС,
53822.16.91 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър,
53822.16.31 – нива, собственост на Стоян Петков
Тенев, 53822.16.266 – нива, собственост на „Мит.
Ко2005“ – ЕООД, 53822.16.267 – нива, собственост
на „Мит.Ко2005“ – ЕООД, 53822.16.268 – нива,
собственост на Жечка Георгиева Сиракова,
53822.16.269 – нива, собственост на Драганка
Георгиева Николова, 53822.16.146 – нива, собственост на Еню Душев Либчев, 53822.16.147 – нива,
собственост на Димка Неделчева Николова,
Георги Неделчев Липчев и Пет ър Неделчев
Либчев, 53822.16.148 – нива, собственост на Николинка Цветанова Илчева, 53822.16.149 – нива,
собственост на Димка Димитрова Иванова, Димитрина Димитрова Янева и Стефка Димитрова
Радева, 53822.16.150 – нива, собственост на Иван
Душев Роев, 53822.16.151 – нива, собственост на
Райна Душева Хаджиева, 53822.16.113 – нива,
собственост на Атанас Кръстев Кръстев, Кера
К р ъ с т ев а Н а л ба н чев а , 53822 .16.114 – н и в а ,
собс т венос т на „Уес т С а й д – 20 07“ – ООД,
53822.16.115 – нива, собственост на Митра Недкова
Желева, 53822.16.116 – нива, собственост на Димитра Недкова Маринова, 53822.16.57 – мочурище,
собственост на Община Несебър, и 53822.16.92 – за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Несебър, съгласно приложената
графична част и таблици, неразделна част от
решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.

Бургас, по силата на който от кв. 77 (кв. Зона
север) се обособяват нови УПИ I-345 „за озеленяване, геозащита и благоустройство“, УПИ
IV-345 „за жилищно строителство“, УПИ V-345
„за жилищно строителство“, УПИ VI-345 „за
жилищно строителство“, УПИ VII-345 „за ресторант“, променя се местоположението на УПИ
II „за ТП“ и УПИ III „за ТП“, всички в кв. 77, и
се образува нов УПИ XII „за озеленяване“ в кв.
9, като се изменя уличната регулация от о.т. 214а
през нова о.т. 215а, като измененията не засягат
УПИ I „за озеленяване“, кв. 9.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ чрез Община Царево
пред Административния съд – Бургас.

Председател:
Бл. Филипов

Списък на експертите (вещи лица) от БНТЛ
(базова научно-техническа лаборатория) при
ОД – МВР, Варна, извършващи следните видове
криминалистически експертизи: дактилоскопни,
трасологични, балистични, съдебно-почеркови
и техническо изследване на документи и парични знаци
Митко Желев Великов – експерт, висше образование.
Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше
образование.
Андрей Христов Стоянов – експерт, висше
образование.
Филип Николаев Филев – експерт, висше
образование.
Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше
образование.

1564

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 649
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява на основание чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 4
ЗУТ представения проект за ПУП – ПРЗ относно
„УПИ I „за озеленяване“, кв. 77 (кв. Зона север)
по ПУП на гр. Царево, община Царево, област

1552

Председател:
Д. Скулиев

99. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,01 на сто, считано от 1 март 2015 г.
1611
12. – Министерството на образованието и
науката на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за
кредитиране на студенти и докторанти отправя
покана до банките за сключване на типов договор
през 2015 г., уреждащ правата и задълженията на
държавата и на банките във връзка с участието
им в системата за кредитиране на студенти и
докторанти с държавна финансова подкрепа. В
съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от
Закона за кредитиране на студенти и докторанти
предложението за сключване на договор може да
бъде прието в двумесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1544
21. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при съдебния
район на Окръжния съд – Варна, и Административни я съд – Варна, към А пелативни я
съд – Варна, за 2015 г.
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Дими т ър Ми хай лов Ми хай лов – експерт,
висше образование.
Михаил Николаев Недев – експерт, висше
образование.
Богдан Йорданов Богданов – експерт, висше
образование.
Владимир Костадинов Василев – експерт,
висше образование.
Златко Димитров Недев – експерт, висше
образование.
Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.
Славчо Захариев Славов – експерт, висше
образование.
Иво Христов Христов – експерт, висше образование.
Златина Желева Димитрова – експерт, висше
образование.
Яни К и ри лов К и ряков – експер т, средно
образование.
Галин Господинов Желев – експерт, висше
образование.
Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше
образование.
Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
Съдебно-биологични и физико-химични експертизи
Йордан Панайотов Йорданов – гл. инспектор,
висше образование.
Владимир Костадинов Василев – експерт,
висше образование.
Дими т ър Ми хай лов Ми хай лов – експерт,
висше образование.
Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше
образование.
Видеотехнически и лицевоидентификационни
експертизи
Яни К и ри лов К и ряков – експер т, средно
образование.
Горепосочените експерти притежават:
– удостоверение за правоспособност за правото да извършват посочените експертизи;
– разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Секретно“.
Експерти при Регионална служба „Военна
полиция“ – Варна
Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, техническо
изследване на документи, трасологични и балистични експертизи, видеотехнически и лицева идентификация – ниво на достъп „Строго
секретно“.
Галин Петков Петков – дактилоскопни и
т расолог и ч н и експер т изи – н и во на дос т ъп
„Поверително“.
Яни Кирилов Киряков – видеотехнически и
лицева идентификация, дактилоскопни, техническо изследване на документи, трасологични
и ба лист и чни експер т изи – ниво на дост ъп
„Секретно“.
І. Криминалистични експертизи
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Атанас Марков Михайлов – експерт съдебнопочеркови, трасологически, балистични, портретни, дактилоскопни експертизи и техническо
изследване на документи.
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Борис Димитров Борисов – графолог.
Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо
изследване на документи, трасологически и
балистични.
Генчо Иванов Димитров – специалист по:
криминалистични експертизи на писмени доказателства, съдебно-химически, физико-химически,
автотехнически по ПТП и пожаротехнически
експертизи.
Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техническо изследване на документи, трасологически, балистически – допуск до ниво „Секретно“.
Иван Пенчев Медарев – експерт-криминалист.
Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства.
Никола Борисов Бъчваров – криминалистграфолог.
Росен Димитров Николов – проверка на автентичността на документи, биометрия, пръстови
отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи.
Ценко Маринов Цачев – криминалистически
експертизи, почеркови, техническо изследване на
документи, трасологически, балистични; допуск
до ниво „Секретно“.
Трасологични експертизи. Съдебно-балистична експертиза. Биометрични криминалистични
експертизи
Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика.
ІІ. Съдебномедицински експертизи
Съдебномедицинска експертиза на труп. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човека. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни.
Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Борис Петров Шахов – съдебномедицинска
експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек.
Мая Иванова Кичева – специалист молекулярна биология, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист
молекулярна биология, ДНК анализи.
Хрис т и на Васи лева Б ож и нова-Д и м и т ро ва – лекар ординатор.
А) Лекари, притежаващи компетентност по
въпросите на ортопедията и травматологията;
диагностика, лечение и прогноза на заболяването
Радослав Борисов Манчев – травматолог.
Б) Лекари хирурзи, притежаващи компетентност да се произнасят по всички въпроси на
хирургичните заболявания; диагностика, лечение
и прогноза, вътрешни болести
Добринка Демирева Радойнова-Ялъмова – лекар вътрешни болести.
В) Лекари неврохирурзи, притежаващи компетентност по всички неврохирургически заболявания; диагностика, лечение и прогноза
Светослав Калчев Калевски – неврохирург.
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Г) Лекари – специалисти по вътрешни болести, притежаващи компетентност по всички
заболявания на сърдечно-съдовата, дихателната,
стомашно-чревната и отделителната система,
диагностика, лечение и прогноза
Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни и бъбречни болести, здравен мениджмънт
и здравноосигурителни отношения с НЗОК.
Д) Лекари – специалисти по инфекциозни
болести, притежаващи компетентност по въпросите на инфекциозните и паразитологичните
болести, системи, диагностика, лечение, прогноза
и епидемиология
Е) Лекари – специалисти по кожно-венерически болести, компетентни по диагностика,
лечение, прогноза и епидемиология
Ж) Лекари – специалисти по уши, нос, гърло,
компетентни да се произнасят по всички въпроси
Стоян Колев Стоянов – медицински експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и
гърлото – диагностика, лечение и прогноза от
специалист по УНГ.
З) Лекари – специалисти по очни болести,
притежаващи компетентност по очните болести;
диагностика, лечение, прогноза
И) Лекари педиатри – компетентни по всички детски заболявания, диагностика, лечение и
прогноза
Й) Лекар токсиколог – компетентен по въпросите на отравянията, диагностика, лечение
и прогноза
К) Лекари – специалисти по обща и клинична
патология, компетентни да се изказват по специфични патологоанатомични въпроси
Л) Лекар сексолог
М) Лекари – акушерство и гинекология
Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог.
Н) Съдебни лекари, компетентни по всички
въпроси на телесните повреди, причини за смърт,
болестни състояния за всички видове
Благовеста Димитрова Стефанова – съдебна
медицина.
Вилиям Викторов Доков – съдебна медицина.
Димитър Иванов Ганчев – съдебна медицина.
Сийка Койчева Михова – съдебна медицина.
Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина.
Виктор Николаев Стефанов – специалист по
съдебна медицина.
О) Трудова медицина
Наташа Генова Иванова – лекар специалист
по трудова медицина.
С ена Генова К а лоя нова – лек ар т ру дова
медицина, специалист по трудова медицина и
безопасност на труда.
ІІІ. Съдебна експертиза на психичното състояние
Съдебно-психиатрична експертиза. Съдебнопсихологична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Александър Милчев Цолчовски – съдебнопсихологически експертизи.
Ана Иванова Райкова – психолог.
Анка Петрова Атанасова – специалист по
психиатрия, съдебна психиатрия към МБАЛ „Св.
Марина“ – Варна.
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Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Мая Любенова Златева социален психолог
и графолог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Клинични психолози
Александър Милчев Цолчовски – съдебнопсихологически експертизи.
Бояна Тодорова Аянова-Радева – клиничен
психолог.
Гергана Петрова Момова – клиничен психолог.
Калоян Павлов Куков – д-р по к линична
психология, специалист клиничен психолог.
Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог.
Снежанка Борисова Димитрова.
Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Петър Маринов Маринов – съдебна психиатрия.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни
Аделина Боянова Джорджанова – специалист
по психиатрия и съдебна психиатрия.
Костадинка Димитрова Крумова – психиатър,
нарколог.
Росица Антонова Лефтерова – психиатър.
Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
Христо Добрев Бояджиев.
Лекари детски психиатри
Милена Антонова Топалова – детски психиатър.
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ІV. Съдебно-икономически експертизи
Съдебно-счетоводна експертиза. Съдебна
финансово-икономическа експертиза. Съдебностокова експертиза
Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
банково дело и кредитни взаимоотношения,
финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по
трудовоправни взаимоотношения, съдебно-стокови експертизи по оценка на ДМА, движими
вещи, промишлен инвентар и готова продукция.
Александър Христов Василев – специалист
икономически и автотехнически експертизи.
Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител.
Андреян Николаев Райков – съдебно-счетоводни експертизи.
Анелия Иванова Люцканова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 ТЗ, както и други икономически
експертизи.
Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи.
Анна Петрова Димитрова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически експертизи.
Антоанета Вълчанова Цанева – икономистсчетоводител.
Антония Димитрова Торлакова – съдебносчетоводни експертизи.
Антония Русева Стоянова – икономист-счетоводител.
Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти, произвеждащи ел. енергия от
възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове).
Бисер Николов Атанасов – специалист-счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и
финансово-счетоводни експертизи, банково дело
и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи
по трудовоправни взаимоотношения, оценка на
апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно-стокови експертизи по оценка на
ДМА, движими вещи, промишлен инвентар и
готова продукция; допуск до ниво „Секретно“.
Благовест Малешков Малешков – специалист
финанси и банково дело.
Бойка Славейкова Могиларова – икономистсчетоводител.
Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни,
финансово-икономическ и и съдебно-стокови
експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов – съдебна финансово-икономическа и стокова експертиза.
Валентина Георгиева Трендафилова – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Димитрова – съдебноикономически експертизи.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи.
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Весела Николова Радева – счетоводно-икономически експертизи.
Веселина Вълева Пенчева – икономист-счетоводител.
Василена Луиджева Кираджиева – съдебносчетоводни експертизи.
Виолета Желева Желязкова – съдебно-икономически експертизи.
Виолета Тодорова Янакиева – икономистсчетоводител, счетоводство и контрол; допуск
ниво „Секретно“.
Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и
икономически експертизи.
Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Галин Иванов Стоянов – икономист-счетоводител.
Галина Димчева Димитрова – съдебно-икономически експертизи, регистриран одитор.
Галина Петрова Георгиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и
банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни
взаимоотношения.
Галя Панайотова Гроздева – съдебно-счетоводни и съдебни финансово-икономически
експертизи.
Ганка Георгиева Дончева – експерт-счетоводител, независим финансов одит.
Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство.
Ганка Янева Кольовска – финансово-счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели
предприятия, оценка на системи по качеството,
оценка на интелектуална собственост.
Георги Василев Василев – икономист-счетоводител.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно -техническа и компютърно-техническа експертиза.
Гергана Стоянова Колева – икономист.
Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи.
Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни
експертизи.
Даниела Дойчева Христова – експерт-счетоводител, одитор.
Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и
икономически експертизи.
Даринка Калоянова Павлова – лицензиран
съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Дафина Иванова Добрева – икономически
експертизи.
Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи.
Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Д иа на Добрева Вел и нова – с ъдебно - сче товодна, финансово-икономическа и стокова
експертиза.
Диляна Тодорова Христова – съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров – съдебно-стокови експертизи.
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Димитър Йорданов Йорданов – икономистсчетоводител.
Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи.
Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи.
Димитър Трифонов Георгиев – икономистсчетоводител (одитор).
Ди м и т ра Нед кова Пет рова – и коном ис тсчетоводител.
Димка Неделчева Попова – икономист-счетоводител.
Динка Георгиева Манева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Динка Йоргова Иванова – счетоводство и
контрол, финанси и банково дело, финансовосчетоводни анализи, данъчно облагане, акцизно
законодателство.
Добрил Любомиров Димитров – икономистсчетоводител.
Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи.
Донка Асенова Димитрова – експерт – икономист-счетоводител, допуск до ниво „Секретно“.
Дон к а Д и мова М и х а й лова – и коном ис т счетоводител.
Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза.
Елена Васи лева Йорда нова – счет оводни
експертизи.
Еленка Георгиева Василева – икономистсчетоводител, ТРЗ и личен състав.
Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Елица Дианова Малчева – икономист-счетоводител.
Емилия Николова Стойнова-Дикова – счетоводство и контрол.
Жана Димит рова Христова – счетоводни
експертизи.
Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Женя Ангелова Борисова – специалист счетоводство и контрол.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол.
Зорница Анастасова Георгиева – икономистсчетоводител.
Ива Николаева Анастасова – съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи.
Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
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Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи.
Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни
взаимоотношения.
Иванка Георгиева Иванчева – експерт-счетоводител.
Иванка Николова Белеганска – икономистсчетоводител.
Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи.
Иво Ангелов Костов – експерт-икономист по
строителството.
Илина Томова Станчева – счетоводител.
Илиян Димитров Гоцев – счетоводител.
Илияна Димитрова Вълчанова – икономистсчетоводител.
Ирена Георгиева Дурева – съдебно-счетоводни експертизи.
Йордан Ганев Стоянов – икономист-счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йордана Костадинова Иванова – експертикономист.
Камен Енчев Кънев – експерт по съдебносчетоводни и финансово-оценителни експертизи.
Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело.
К ирил Димитров Димитров – икономистсчетоводител.
Константин Велчев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите
правоотношения.
Корнелия Милева Колева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и
банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен
експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни
взаимоотношения.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
допуск ниво „Секретно“.
Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи.
Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител.
Красимира Атанасова Димитрова – съдебносчетоводни експертизи, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане.
Красимира Димитрова Узунова – съдебносчетоводни експертизи.
Кремена Димитрова Иванова – икономистсчетоводител.
Кремена Йорданова Костадинова – магистър
„Счетоводство и контрол“.
Кремена Савинова Савова-Райчева – икономически и счетоводни експертизи.
Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи.
Маргарита Благоева Якимова – счетоводни,
финансово-икономически и стокови експертизи.
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Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител.
Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Мариа на С т е фа нова С т а нева – с ъдебно счетоводни експертизи, съдебни финансовоикономически и стокови експертизи; оценка на
недвижими имоти; кредитен анализ.
Мариела Асенова Спиридонова – съдебносчетоводни експертизи.
Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт.
Мари й к а Ен чева А н г елова – и коном ис т счетоводител и ТРЗ.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти.
Марияна Анастасова Дамянова – експертсчетоводител.
Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно-икономически и счетоводни експертизи.
Милена Валентинова Петрова – счетоводство
и контрол, финанси и банково дело, лицензиран
съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи
по трудовоправни взаимоотношения.
М и л е н а Ге о р г и е в а Цо л ч о в с к а – и ко н о мист – счетоводни и икономически експертизи.
Милена Колева Василева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи.
Мирослава Петрова Иванова – икономистфинансист.
Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител
на цели предприятия.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на: недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата; оценка на цели предприятия, дялове
и акции от капитала им; експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими
имоти.
Николай Стефанов Добрев – съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството.
Николинка Иванова Крайчева – съдебноикономически и счетоводни експертизи.
Павлина Николова Попова – съдебно-счетоводни експертизи.
Парашкева Костадинова Сарийска – икономика на общините и общинските фирми.
Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител.
Пенка К ирилова Жекова – експерт-счетоводител.
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Пепа Иванова Карагитлиева – икономистсчетоводител.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финан
сови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи.
Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни
експертизи.
Петя Димитрова Койчева-Живкова – счетоводител.
Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор; допуск
до ниво „Секретно“.
Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител.
Пламена Георгиева Недялкова – икономистсчетоводител.
Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертиза.
Радослав Христов Станчев – магистър по
счетоводство и контрол; оценка на недвижими
имоти.
Радка Янева Георгиева – дипломиран екс
перт-счетоводител.
Ралица Атанасова Славова – икономист.
Росица Дончева Хаджиларска – финансовосчетоводни експертизи.
Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи.
Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен
експерт, лицензиран експерт съдебно- счетоводни
и финансово-икономически експертизи, съдебностокови експертизи.
Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист-счетоводител по организация
и управление на промишлеността.
Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело.
Светлана Богданова Тодорова – статистикикономист, съдебно-икономически експертизи.
Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебни финансово-икономически експертизи.
Силвия Станчева Стоянова – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран
оценител на цели предприятия.
Сияна Александрова Димитрова – съдебносчетоводни и икономически експертизи – допуск
до ниво „Строго секретно“.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
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Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими
вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; икономист-счетоводител; допуск
ниво „Секретно“.
Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи.
Таня Димитрова Савова – експерт финансовосчетоводни експертизи.
Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи.
Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Татяна Танева Иванова – счетоводство и
икономика.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управление на строителството; геодезия и карто
графия; допуск ниво „Секретно“.
Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на
недвижими имоти.
Трендафил Александров Василев – експертсчетоводител.
Фаня Аспарухова Филипова – професор по
счетоводство и контрол – съдебно-счетоводни
и финансови експертизи.
Христина Ганчева Василева – икономически
експертизи.
Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи.
Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи.
Христо Димитров Каролев – счетоводство
и контрол; транспортна техника и технологии,
моторни транспортни средства.
Христоско Иванов Богданов – икономистсчетоводител.
Цветанка Димитрова Върбанова-Златилова – съдебно-стокови експертизи.
Цветанка Костадинова Димитрова – съдебносчетоводен експерт.
Цветомир Любомиров Манолов – икономистсчетоводител.
Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи.
Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна
експертиза.
Юлия Илиева Йорданова-Качкова – финансово-счетоводни експер т изи, експер т изи по
трудовоправни отношения и др.
Юлия Колева Дашева – икономически експертизи.
Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи.
Яна Данчева Велева – счетоводство и контрол.
Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител.
Янка Върбанова Лозанова – икономист-счетоводител.
Янка Колева Патраманова – съдебно-икономически експертизи.
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V. Съдебни инженерно-технически експертизи.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Съдебна автотехническа експертиза. Съдебна
инженерно-технологична експертиза. Съдебна
компютърно-техническа експертиза
Машинни инженери и ДВГ и автотехнически
специалисти
Оценители на машини и съоръжения
Адриан Михайлов Велчев – автотехнически
експертизи; оценка на щети по МПС; оценител
на машини и съоръжения; експерт-оценител на
селскостопански машини и оборудване.
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер, ВиК.
Асен Петров Колев – автотехнически експертизи.
Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, оценка на стойността.
Атанас Митков Петров – специалист без
опасни условия на труд, електроинженер – ел.
машини и апарати.
Александър Христов Василев – специалист
автотехнически и икономически експертизи.
Бисер Николов Атанасов – автотехнически
оценителски експертизи; оценки на щети по
МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения;
експерт-оценител на селскостопански машини,
допълнително оборудване и прикачен инвентар.
Божидар Николов Дяков – инженерно-технически експертизи.
Бойка Славейкова Могиларова – машини и
съоръжения. Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради,
машини и съоръжения.
Васил Йорданов Червенков – електроинженер,
комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и
управление на процеси.
Велико Желев Дачев – специалист: геология,
инженерна геология, хидрология, морфо- и лидодинамика на морската брегова зона, инженерна
екология, морска геоекология, земна механика,
защита на морския бряг, динамика и защита на
свлачищни брегове.
Виктор Георгиев Златанов – технически експертизи и компютърно-технически експертизи;
диагностика на електронни уреди и електромери.
Виолета Стефанова Николова – лицензиран
оценител на машини и съоръжения.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, а дминист рат ивнонаказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.
Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран
оценител на МПС.
Георги Тодоров Вълчев – съдебни инженернотехнически експертизи; инженер корабоводене
и електротехника.
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Господин Димитров Гроздев – експлоатация
на жп транспорти и безопасност на движение
при автомобилния транспорт.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Димитър Василев Вълков – специалист по
автомобилно застраховане; оценка на щети и
стойност на автомобили; ПТП.
Д и м и т ър Вел и ков Д и м и т ров – ма ш и нен
инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост.
Дон к а Д и мова М и х а й лова – л и цензи ра н
оценител на цели предприятия и обособени
части от тях.
Донка Костова Сивкова – лицензиран оценител на цели предприятия, преобразувани или
непреобразувани в ТД.
Евгени я К ирилова К ирова – оценител на
машини и съоръжения.
Еми л К и ри лов Иванов – автотех ни ческ и
експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Петков Хърватов – инженерно-технически експертизи; инженерно-технологична
и строително-техническа експертиза; електротехнически експертизи.
Звезделина Христова Русева – специалист
по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически
експертизи.
Иван Георгиев Иванов – автооценител и автотехнически експертизи.
Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер,
лицензиран оценител машини и съоръжения.
Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи.
Иван Любомиров Белинов – машинен инженер.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаротехнически; строително-технически; метало
графическо-трасологични и графологично-дефектоскопски експертизи.
Илина Томова Станчева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, цели предприятия.
Йордан Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител; проблеми, методика,
пазарна стойност, оценки и ликвидация на щети
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на МПС и ППС; криминалистически аспекти
при разкриване на ПТП; оценител на машини
и съоръжения.
Йордан Цонев Червенков – електроинженер,
д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството,
системи за контрол и управление.
Йорданка Стефанова Ку ртева – машинен
инженер.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – оценител на машини и съоръжения;
технология и механизация на строителството;
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер,
лицензиран оценител недвижими имоти, машини
и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на
търговски предприятия и вземания.
Кос та д и н Л юбом и ров М и ха й лов – а вт о технически експертизи – оценител на машини
и съоръжения; проблеми, методика, пазарна
стойност; оценки и ликвидация на щети на
МПС и ППС; криминалистически аспекти при
разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по
качеството – фактори на работна околна среда;
електрически уредби и съоръжения; физични
и химични фактори на средата; валидиране на
методи за контрол; сертифициран отговорник по
качеството – TUV NORD; оценител на недвижими имоти и строителство; оценка на финансовата
ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт и енергийна
ефективност.
Красен Костадинов Ганчев – съдебни инженерно-технически, автотехнически и инженернотехнологични експертизи.
Красимир Дечков Кръстев – електроинженер,
автоматизация на производството и електроника.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на
технологични величини и процеси.
Любомир Захариев Петров – автотехнически
експертизи.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения.
Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторнотранспортни средства.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Марин Михайлов Михайлов – оценка на машини и съоръжения.
Минка Христова Стоянова – електроинженер
съобщителна техника.
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Мирослав Делчев Сталев – съдебни инженерно-технически експертизи.
Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист.
Михаил Николов Серафимов – специалист
двигатели с вътрешно горене.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на: недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николинка Иванова Атанасова – специалист
по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление
на качеството; технология на машиностроенето
и металорежещите машини.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строителнотехнически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими
имоти, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка на машини
и съоръжения.
Пламен Тодоров Велков – автотехнически
експертизи.
Радослав Руменов Атанасов – тахографик и
термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители.
Ради Христов Ганев – инженерно-технически,
пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества,
бойни припаси и оръжия.
Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология
на металите и металорежещите машини.
Рафаил Атанасов Задгорски – машинен инженер; оценки на МПС и транспортна техника.
Роза Емилова Желева – лицензиран оценител
на машини и съоръжения в машиностроителната,
металообработващата промишленост, строителството и транспорта.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения; строителен инженер; технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженерно-строителни експертизи; оценител
на недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Спартак Добрев Джуров – съдебни инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби,
корабни машини и механизми, кораборемонт,
навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Станислав Петров Антонов – инженер радиои телевизионна техника (военен инженер – радиолокация).
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Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология
и разследване на ПТП.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер-химик.
Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи; оценител
на цели предприятия.
Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия
контрол на МПС; анализ на данни по тахографски
листи от аналогови тахографи.
Христо Димитров Каролев – счетоводство
и контрол; транспортна техника и технологии,
моторни транспортни средства.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
В и К
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер, В и К.
Васил Димитров Костов – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Недко А нгелов А нгелов – хидроин женерводостроител, В и К строително-технически
експертизи.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; В и К строително-технически
експертизи.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Корабни и морски експерти
Ангел Георгиев Атанасов – разследване на
инциденти в областта на: морския транспорт,
управление на корабния трафик и пилотаж; безопасност и охрана на труда в морския транспорт
и пристанищната дейност; опазване и охрана на
морската среда и др.
Васил Николаев Попов – специалист-корабостроител – проектиране и строене на малки
кораби и яхти.
Делян Михайлов Щерев – съдебни инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби,
корабни машини и механизми; кораборемонт,
навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми.
Димитър Георгиев Георгиев – инженер на
корабни енергетични машини и механизми.
Димитър Георгиев Димитров – корабоводене,
експлоатация и ремонт на корабна техника и
съдебно-стокови експертизи.
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Евгений Петров Игнатов – инженер-корабо
водител; контейнерни превози, морски експертизи; ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Искрен Веселинов Николов – машинен инженер – корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене; ниво на достъп до КИ
„Секретно“.
Михаил Боянов Бъчваров – инженер-корабостроител.
Панайот Георгиев Костов – оценка на плавателни съдове и машини и съоръжения.
Янко Недев Янков – специалист „Корабни
енергетични системи и механизми“; корпуси на
плавателни съдове и автомобили.
Ел. специалисти
Атанас Митков Петров – специалист на безопасни условия на труд, електроинженер – ел.
машини и апарати.
Би л я на К а л чева Пе т рова – с ъдебно - сче товодни експертизи; експерт по технология и
експлоатация на проекти, произвеждащи ел.
енергия от възобновяеми енергийни източници
(фотоволтаични и вятърни паркове).
Ва лери Милчев Василев – специа лист по
електроснабдяване и обзавеждане.
Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане.
Димитричка Драганова Димова – електроинженер.
Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер.
Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ (средства за търговско измерване – електромери) и ел. съоръжения.
Емилия Борисова Гичева – съобщителна и
осигурителна техника и системи.
Ирина Илчева Станева – електроинженер.
К ирил Димит ров Ма леев – елект роин женер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопасност.
Кичка Тодорова Кателиева (Станева) – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия.
Красимир Дечков Кръстев – електроинженер,
автоматизация на производството и електроника.
Лидия Стоянова Босева – електроинженер,
съдебно-технически експертизи – съобщителна
техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии,
ел. мрежи, системи и централи, контрол на
технологични величини и процеси.
Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант.
Онник Филипов Пилибосян – елект роинженер.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петър Иванов Василев – доцент, инженер,
специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби.
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Пламен Георгиев Пет ров – ел. цент ра ли,
мрежи и системи.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К, геодезия.
Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер,
специалност – съобщителна техника.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Ц вя т ко С т оя нов М и неков – и н женер - оптик – физик, специалист по оптични прибори и
системи, специалист нетехнически загуби.
Явор Димитров А ндреев – специалист по
електроенергетика и електрообзавеждане.
Явор Желязков Ненчев – електроиженер –
специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ – електрически мрежи, електрически
уредби и инсталации, средства за търговско
измерване и измервателни групи.
Янчо Михалев Ненков – електроинженер.
Програмисти
Радиотехника, медицинска техника, телевизионна и видеотехника, киносистеми, компютърна
техника, акустика (РТВ)
Антим Христов Йорданов – радио-телевизионна техника; диагностика на електронни електромери и обща електроника и електротехника.
Ва лен т и н Ас енов Да ви дов – ра д иои н женер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио- и видеосистеми, медицинска техника
и компютърни системи и мрежи.
Виктор Георгиев Златанов – съдебни инженерно-технически експертизи и компютърно-технически експертизи; диагностика на електронни
уреди и електромери.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Иван Милчев Попжелев – съдебни компютърно-технически експертизи.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Светомир Димитров Донев – специалист по
компютърни системи и технологии.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Съдебно-пожаротехническа експертиза
Пожаротехническа безопасност
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер, ВиК.
Васил Колев Тотев – съдебни инженернотехнически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно“.
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инж. Иван Илиев Иванов – инженерно-технически и пожаротехнически експертизи.
Мариян Русев Михнев – пожаротехнически
експертизи, ВиК, строително-технически експертизи; допуск ниво „Строго секретно“.
VІ. Съдебна строително-техническа експертиза
Анахит Санасаровна Барсегян – „Промишлено и гражданско строителство“.
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер, ВиК.
Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство,
специалист по прилагане на ЗУТ.
А ндриан Стоянов Консулов – специа лист
промишлено и гражданско строителство по ЗУТ.
Анна Димитрова Демирева – архитект.
Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия,
картография и фотограметрия.
Антоанета Стефанова Герова – строителен
инженер; специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, карто
графия и кадастър.
Благовеста Рашкова Янчева – съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект.
Васко Георгиев Симеонов – архитект.
Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер – „Промишлено и гражданско
строителство“.
Васил Димитров Власковски – геодезист.
Васил Колев Тотев – съдебни инженернотехнически експертизи; пожаротехнически експертизи; допуск ниво „Секретно“.
Вела Асенова Антонова – инженер-геодезист,
геодезия, картография и кадастър.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселина Русева Русева – геодезист.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство.
Веселинка Иванова Тихова-Иванова – архитект.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
Вла димир Георгиев Иванов – ст роителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“.
Вла дислав Иванов А н дреев – ст рои телен
инженер-геодезист.
Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи.
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Галин Методиев Тодоров – геодезия, карто
графия и кадастър.
Георги Борисов Ефремов – технология на
строителството – строително-технически експертизи.
Георги Иванов Георгиев – съдебно-икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза.
Георги Иванов Чобанов – строителен инженер.
Гергана Тодорова Горунска – инженерно-технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер-конструктор.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Даниела Митева Димова – специалист по
архитектура.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Димитър Райков Савов – инженер-геодезист.
Димитър Стефанов Христов – строителен
инженер.
Дони Емилов Бенлиев – съдебни строителнотехнически експертизи.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
Дора Колева Дякова – съдебна инженернотехническа експертиза; геодезист.
Емил Младенов Александров – строителен
инженер – водоснабдяване и канализация.
Емилия Валентинова Иларионова – „Строителство и архитектура“.
Емилия Любомирова Василева – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“.
Ж ивко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство.
Живко Маринов Коев – геодезист.
Живко Русев Железов – архитект.
Звезделина Христова Русева – специалист
по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително-технически
експертизи.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Ивайло Петров Иванов – съдебни инженернотехнически експертизи.
Иван Тодоров Иванов – архитект.
Ирина Илчева Станева – електроинженер,
строителство и архитектура.
Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по
геодезия и картография.
Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
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Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство.
Красимир Руменов Кузманов – строителнотехнически експертизи; безопасни условия на
труд при извършване на СМР.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими
имоти.
Мариана Христова Генчева – експерт по гео
дезия и картография.
Мария Георгиева Павлова-Самсарова – специалност „Строителство“ (ниско и високо строителство).
Мариян Русев Михнев – пожаротехнически
експертизи, ВиК, строително-технически експертизи; допуск ниво „Строго секретно“.
Марияна Гавраилова Бонева – архитект.
Милан Стоянов Димитров – архитект.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми л ка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи.
Надя Стаматова Стаматова – архитект.
Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика
и строителство, хидроинженер – водостроител.
Недялка Петкова Ламбева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев – строителство и архитектура, оценка на недвижими имоти, цени и
ценообразуване на строителството.
Николай Арангелов Николов – строителен
инженер по пътно строителство; организация и
безопасност на движението.
Николай Иванов Димов – специалист строителство, архитектура и геодезия.
Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура.
Николинка Николова Димова – експерт-оценител на машини и съоръжения.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строителнотехнически експертизи.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“; технически контрол по част „Конструктивна“.
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Петър Ангелов Гегов – специалист по строителство и архитектура.
Пламен Стефанов Колчев – архитект.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК, строително-технически
експертизи.
П л а мен а И ва нова С и ме онова – експер т
по геод езия.
Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство“,
архитектура.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Росица Димитрова Димитрова – специалист
по геодезия и картография.
Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство“, В и К и геодезия.
Румяна Генова Статева – архитект.
Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и
гражданско строителство, конструкция на сгради
и съоръжения; строителен инженер; технология
на машиностроенето и металорежещи машини
и оценител на недвижими имоти.
Светла Димитрова Петкова – съдебни инженерно -тех ни ческ и експер т изи, оценк и на
недвижими имоти, технология на строителното
производство и цени и ценообразуване в строителството.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.
Славка Кръстева Георгиева-Манолова – строителен инженер.
Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Костов – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Татяна Стоянова Василева – съдебна инженерно-техническа експертиза.
Танислав Христов Онцев – строителен инженер – „Технология на строителството“.
Тодор Борисов Рачев – строителен инженер.
Тодор Николов Зафиров – икономика и управление на строителството; геодезия и картография.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Начева Николова – специалист по
геодезия, картография, кадастър; строителен
техник по специалността строителство и архитектура, специалист по прилагане на ЗУТ.
Ценка Колева Падолска – строителство и
архитектура.
Шена Метова Хаджиева – инженер-строител
ССС; геодезия, картография и фотограметрия,
специалист „Зелено строителство“; магистър по
икономика на недвижима собственост.
Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство.
Юлияна Жечкова Кирчева – архитект.
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Юлия Недева Железова – архитект, специалист по: архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни
стру кт у ри и територии, етнографск и с тези
характеристики.
VІІ. Съдебно-биологични експертизи
Съдебно-ботаническа експертиза. Съдебнозоологическа експертиза. Съдебно-микробиологична експертиза. Съдебно-ентомологична
експертиза
Георги Бориславов Димитров – зооинженер,
специалист по животновъдство.
Димитър Славов Петров – д-р по ветеринарна
медицина.
Миглена Манолова Господинова – микробио
логични и зоологически експертизи.
VІІІ. Експертизи на материали, вещества и
изделия
Съдебно-химическа експертиза
Цветанка Методиева Станчева – инженерхимик.
Съдебно-физическа експертиза
Съдебна физико-химическа експертиза
Биологични и физико-химични експертизи
Лазко Андреев Жарданов – инженер-технолог – специалист в изграждането на системи
за управление и безопасност във фирмите от
хранително-вкусовата промишленост и техните
доставчици.
ІХ. Съдебни селскостопански експертизи
Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Ветеринарни лекари
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
ветеринарномедицински експертизи.
Светла Великова Георгиева – ветеринарен
лекар.
Съдебна агротехническа експертиза
Агрономи
Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.
Живка Иванова Иванова – специалист по
горско стопанство и оценител на поземлени
имоти в горски територии.
Здравка Ангелова Дейкова – инженер по горско стопанство и оценител на поземлени имоти
в горски територии.
Зорница Стоянова Славова – инженер-агроном.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител
на горски насаждения.
Х. Съдебно-изкуствоведски експертизи
Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи.
Екология и ландшафтна архитектура
Марийка Димитрова Георгиева – специалист
по горско стопанство и опазване на околната
среда.
Нериман Сюлейманова Мустафова – екология
и опазване на околната среда.
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Стоян Димитров Николов – биоразнообразие,
екология и консервация.
Таня Димитрова Диманова – съдебна инженерно-технологична експертиза, инженер- химик;
оценка на въздействието върху ОС; инженерна
екология; методи и средства за контрол и анализ
на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества,
производствени, строителни и опасни отпадъци.
ХІ. Други съдебни експертизи
Педагози
Мариана Живкова Йорданова – магистър по
педагогика, бакалавър по специалност „Здравни
грижи“.
Марийка Стоянова Щерева – зооинженер,
зоотехнически експертизи, педагог.
Светла Ми хайлова Симеонова – експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, педагог.
Фармация
Специалисти по боеприпаси
Специалисти по здравословни и безопасни
условия на труда
Атанас Митков Петров – специалист по безопасни условия на труд, електроинженер – ел.
машини и апарати.
Валентин Стефанов Тонев – специалист по
безопасни условия на труд.
Николай Петков Андреев – специалист по
здравословни и безопасни условия на труда и
трудови злополуки.
Преводачи
Женя Радославова Шамис – превод от иврит.
Лицензирани оценители на земеделски земи
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
лицензиран оценител на недвижими имоти;
оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини и оборудване;
икономист-счетоводител.
А н г ел Леф т еров А н г елов – а вт оекспер т оценител, автотехнически експертизи, експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, координатор по безопасност и здраве в
строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически
експертизи, строителен инженер, ВиК.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждени я; лицензиран оценител на недви ж ими
имоти; оценител на машини и съоръжения;
експерт-оценител на селскостопански машини,
допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист-счетоводител по изготвяне на
съдебно-икономически експертизи по оценка на
готова селскостопанска продукция; допуск до
ниво „Секретно“.
Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и търговски
предприятия и вземания.
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Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер-земеустроител.
Вла дислав Иванов А н дреев – ст рои телен
инженер-геодезист.
Галинка Вълканова Георгиева – оценител на
земеделски земи, гори и имущество.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист
по строителството.
Десислава Стойчева Стоева – оценител на
земеделски земи, подобренията върх у тях и
трайните насаждения.
Диана Георгиева Пенева – икономист по
строителството.
Димитричка Куртева Йорданова – оценител
на частни земеделски земи, гори и имуществото.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Кирилов Димитров – инженер по
горско стопанство, оценка на гори и земи от
горския фонд, експертизи и консултации по
лесовъдски дейности.
Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство,
оценител.
Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения.
Димка Неделчева Попова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ.
Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството.
Евгени я К ирилова К ирова – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество.
Еленка Илиева Бешковска – агроном.
Елеонора Йорданова Трифонова – съдебносчетоводен експерт, оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер – земеустройство, оценител на земеделски земи.
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер-геодезист.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер-геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Лена Христова Тодорова – електроинженер.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
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Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Мариана Недкова Иванова – агроинженер,
лицензиран оценител на земеделски земи.
Мариела Иванова Мачева – счетоводство.
Марин Михайлов Михайлов – икономист по
промишлеността.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на: недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт-счетоводител.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
земеделски земи.
Светла Ми хайлова Симеонова – експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, педагог.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.
Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения.
Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими
вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; икономист-счетоводител, допуск
до ниво „Секретно“.
Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на
земеделски земи, геодезист.
Танислав Христов Онцев – строителен инженер.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Георгиева Цанева – агроном.
Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство.
Юли я Христова Попова – ин женер -земе
устроител.
Специалисти във връзка с оценка на непарични
вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения
Адриан Михайлов Велчев – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ
към фирмените отделения; лицензиран оценител
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на недвижими имоти; лицензиран оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Бисер Николов Атанасов – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски (апорт) по
чл. 72 ТЗ към фирмените отделения; лицензиран
оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения.
Бойка Славейкова Могиларова – машинен
инженер, лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Диана Добрева Велинова – специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични
вноски по чл. 72 ТЗ.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения.
Марин Михайлов Михайлов – икономика
на промишлеността, лицензиран оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения.
Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на: недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими
имоти.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
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Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК, строително-технически
експертизи.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженерно-строителни експертизи; оценител
на недвижими имоти и специалист – оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Лицензирани оценители на недвижими имоти
Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и
трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански
машини и оборудване; икономист-счетоводител.
Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на
недвижими имоти.
Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Атанас Неделчев Атанасов – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, цели предприятия и вземания.
Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаж дения; оценител на машини
и съоръжени я; експерт-оценител на селскостопанск и машини, оборудване и прикачен
инвентар; икономист-счетоводител, допуск до
ниво „Секретно“.
Благовеста Рашкова Янчева – експертизи,
свързани с поземлената реформа и § 4 ЗСПЗЗ;
съдебно-технически експертизи.
Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Боян Людмилов Балкански – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Валентин Кирилов Тодоров – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и търговски
предприятия и вземания.
Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими
имоти.
Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти.
Величка Ангелова Михайлова – строителство
и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Венета Иванова Сотирова – съдебни строително-технически експертизи и експертни оценки
на недвижими имоти.
Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер по земеустройство.
Веска Пенчева Янева – строителен техник;
лицензиран оценител на недвижими имоти.
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Галинка Вълканова Георгиева – строителен
техник.
Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти.
Дарина Русева Бобева-Илиева – икономист по
строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия.
Десислава Веселинова Димитрова – оценител
на недвижими имоти.
Десислава Стойчева Стоева – лицензиран
оценител на недвижими имоти.
Детелина Радкова Петрова – техник-геодезист
и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Димитър Александров Ганев – оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти.
Донка Георгиева Михайлова – строителен
инженер, техник-геодезист.
Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни
и общински предприятия, експерт-оценител на
машини и съоръжения – активи.
Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими
имоти, земеделски земи и на цели държавни и
общински предприятия.
Евгени я К ирилова К ирова – оценител на
недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество.
Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични
вноски по чл. 72 ТЗ.
Емилия Любомирова Василева – строителен
инженер.
Ж ивка Недева Бонева – елек т роин женер
ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими
имоти; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях; експертоценител на единични, група дървета и редини;
експерт-оценител на селскостопански машини,
оборудване и съоръжения, активи – движимо
имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи.
Живко Борисов Боев – инженер по земеустройство.
Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Иван Христов Йовчев – оценител на машини
и съоръжения, оценител на недвижими имоти,
електроинженер (радиотехника).
Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист.
Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи.
Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист.
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К а л и на Васи лева Васи лева – с т рои т елен
инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра.
Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания.
Кичка Тодорова Станева – електроинженер,
лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия.
Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи,
оценител на недвижими имоти.
Костадин Любомиров Михайлов – оценител
на недвижими имоти и строителство; оценка на
финансовата ефективност; финансиране и кредитиране; площообразуване, технически паспорт
и енергийна ефективност.
Лена Христова Тодорова – електроинженер,
лицензиран оценител на машини и съоръжения,
експерт-оценител на земеделски земи.
Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на
недвижими имоти.
Лъчезар Александров Алексиев – експертни
оценки на недвижими имоти.
Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с
оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ към
фирмените отделения, оценител на недвижими
имоти.
Максим Николов Ставрев – оцени тел на
недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия.
Маргарита Ангелова Пенева – строителнотехнически експертизи и лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Мариана Иванова Иванова – оценител на
недвижими имоти, финансово-икономически
експертизи.
Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими
имоти.
Мариа на С т е фа нова С т а нева – с ъдебно счетоводни експертизи, съдебни финансовоикономически и стокови експертизи; оценка на
недвижими имоти; кредитен анализ.
Марин Михайлов Михайлов – оценител на
недвижими имоти.
Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни
експертизи; оценка на недвижими имоти.
Милка Димитрова Атанасова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Ми лка Йорда нова Ива нова – с т рои т елен
техник.
Наталия Иванова Стефанова – оценител на
недвижими имоти.
Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник.
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Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на: недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
Нели Тодорова Ст ран д жева – ст роителен
техник, геодезия и картография, оценител на
недвижими имоти.
Нели яна Иванова Иванова – лицензи ран
оценител на недвижими имоти.
Ненчо Венков Цанев – оценка на недвижими имоти, строителство и архитектура, цени и
ценообразуване на строителството.
Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни
взаимоотношения, оценител.
Николай Стоянов Стоянов – оценител на
недвижими имоти.
Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител.
Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител
на недвижими имоти.
Пенка Георгиева Любомирова – строителен
инженер – „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Пенка Йорданова Дими т рова – оцени тел
на недвижими имоти; лицензиран оценител на
машини и съоръжения, съдебни строителнотехнически експертизи.
Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер,
специалност изчислителна техника.
Петко Стоянов Бойновск и – оценител на
недвижими имоти.
Петка Димитрова Христова – оценител на
недвижими имоти и цели предприятия.
Петранка Койчева Маринова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Петранка Николова Иванова – оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими
имоти и земеделски земи.
Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Пламен Христов Панайотов – лицензиран
оценител на недвижими имоти; специалист във
връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72
ТЗ към фирмените отделения; строително-технически експертизи; ВиК, строително-технически
експертизи.
Радослав Христов Станчев – магистър по
счетоводство и контрол; оценка на недвижими
имоти.
Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
Рени Иванова Попова – строителен инженергеодезист.
Румяна Иванова Чавдарова – оценител на
недвижими имоти.
Румяна Пейчева Неделчева – оценител на
недвижими имоти.
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Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти.
Светла Ми хайлова Симеонова – експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, педагог.
Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително-технически и
инженерно-строителни експертизи; оценител на
недвижими имоти и специалист по оценка на
непарични вноски по чл. 72 ТЗ.
Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти.
Светлана Стефанова Великова – строителен
инженер – „Хидромелиоративно строителство“.
Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти.
Стефан Иванов К апинн чев – недви ж ими
имоти.
Стефка Георг иева Попова – оцени тел на
недвижими имоти, земеделски земи; допуск до
ниво „Секретно“.
Стилиана Любчева Радева-Свракова – оценител на недвижими имоти.
Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти.
Тодорка Па влова Коларова – експер т по
съдебно-счетоводни експертизи и оценител на
недвижими имоти.
Танислав Христов Онцев – строителен инженер.
Цвета Василева Вълчева – електроинженер.
Цветана Георгиева Ангелова – строителен
инженер, лицензиран оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цветанка Начева Николова – специалист по
геодезия, картография, кадастър; строителен
техник по специалността строителство и архитектура, специалист по прилагане на ЗУТ.
Юли я Христова Попова – ин женер -земе
устроител.
Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове
Адреан Славчев Вълчев – специалист по воден транспорт и експертизи по щети в морското
застраховане.
Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, а дминист рат ивнонаказателна дейност – ПТП и отчет на водачи.
Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти.
Людмил Владимиров Стоянов – кет ъринг
логистика, обслужване на борда на самолетите.
Нено Белчев Белчев – професионален художник.
Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации.
Нели Костадинова Михайлова – счетоводни
експертизи – счетоводство на предприятието,
оценител на: недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, оценка на инвестиционни
проекти, застрахователни измами при МПС и
ПТП и оценител на МПС, оценка на паметници
на културата.
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Николай Тодоров Стоянов – специалист в
областта на индустриалната собственост – марки,
промишлен дизайн, патенти за изобретения и
полезни модели.
Русанка Иванова Неделчева – специалист по
механична технология на дървесината.
Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебни психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на
психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти
и диагностично-терапевтични алгоритми от
изпълнителите на медицинска помощ.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ и чл. 14 от
Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи
за съдебен район на Окръжния съд – Варна, и
Административния съд – Варна, за 2015 г.
Виолета Владиславовна Гриненко – лингвист,
преводач (френски и английски); писмено и говоримо – английски, френски, руски, беларуски
и български език.
Йовка Димитрова Косева – специализирано
обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз.
Лариса Валентиновна Бенчева – преводач
от/на руски език.
Пенка Данчева Матева – преводач – немски
език.
1316
20. – Националната агенция за приходите,
Тери ториа лна ди рек ц и я – Ве лико Т ърново,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постанов
ление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ 1141/2013/000251 от 18.02.2015 г. възлага на
Деница Петрова Цветанова с адрес: гр. Горна
Оряховица, ул. Цар Асен 9, ет. 2, ап. 4, следния
недвижим имот: офис № 2 на втори етаж с площ
35,70 кв. м заедно със съответните ид. ч. от общите части на сградата в Горна Оряховица, ул.
Климент Охридски 8, УПИ ХV-1652 в кв. 229 по
ПУП на гр. Горна Оряховица, който имот е с
площ 442 кв. м, при граници: УПИ ІV-1651, кв.
229, улица, УПИ ХVІ-1652, кв. 229, и УПИ ІІІ-1650,
кв. 229. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
1425
5. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, дирекция
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № 69886/2002/120004 от 24.02.2015 г. възла-
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га на Илия Димитров Митов от Пловдив, ж.к.
Тракия, бл. 106, вх. Г, ет. 2, ап. 6 № 7, следния
недвижим имот: група 1: административна сграда, монолитно строителство, двуетажна, със ЗП
259 кв. м и котелно със ЗП 33 кв. м (без земята), намираща се в кв. 16, УПИ І – Обществена
търговия и АПК, пл. № 160 в с. Церетелово, ул.
Шеста 1, при граници: от три страни – улици, в
задоволително състояние.
1568
77. – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –
Бургас, обявява конкурс за главен асистент по
професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност 02.21.04 Компютърни системи, комплекси
и мрежи със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056 715725.
1306
11. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Ветеринарномедицинския факултет в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина,
за доценти по: Морфология – един; Анатомия,
хистология, цитология – един, двата със срок
3 месеца; Аграрния факултет в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, за доцент по Екология и
опазване на екосистемите; Педагогическия факултет в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.
Педагогика, за: доцент по Психология (социална
психология) – един; главен асистент по Специална педагогика (умствена изостаналост) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи: за ВМФ – във
факултета, Студентски град, тел. 042/699 506,
за АФ – във факултета, Студентски град, тел.
042/699 466, за ПФ – във факултета, ул. Армейска 9, тел. 042/613 758.
1383
24. – Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни
и задочни докторанти за учебната 2014 – 2015 г.
в съответствие с Решение № 293 на Министерския съвет от 13.05.2014 г. В срок от 13.03.2015 г.
до 13.05.2015 г. кандидатите подават молба за
участие в конкурса до директора на обучаващата
организация, посочена в списъка. За справки – в
обучаващите организации (институтите на БАН)
или в БАН – администрация, ул. 15 ноември 1,
стая 310, тел. 9795260.

Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия
на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – допълнителен конкурс
2014 – 2015 г.
Шифър

Научна специалност

Ред.
форма

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

2

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

2

Зад.
форма

Обучаваща
организация
ИМИ

2

ИМИ
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Ред.
форма

Зад.
форма

Обучаваща
организация

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

4.5.

Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Приложна механика)

1

И-т по механика

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните
материали)

1

И-т по механика

5.2.

Технически науки (Автоматика, изчислителна техника и
системи за управление. Автоматизация на производството
по отрасли)

1

ИСИР

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката)

1

ИИКТ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление)

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика)

1

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

1

5.4.

Енерегетика (Ядрени реактори)

4.2.

Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници на тока)

4.2

1

ИИКТ
ИЯИЯЕ

2

ИЯИЯЕ

1

ИЯИЯЕ

1

-

ИЕЕС

Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология)

1

-

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

-

ЦЛСЕНЕИ

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

1

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя)

1

ИОМТ

4.2.

Химически науки (Аналитична химия)

1

ИОНХ

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

ИФХ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

1

ИПолимери

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

1

ИКатализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

ИКатализ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

1

4.3.

Биологически науки (Молекулярна генетика)

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)

1

4.3.

Биологически науки (Хидробиология)

1

-

ИБЕИ

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)

1

-

ИГората

4.4.

Науки за земята (Хидрогеология)

1

Геологически
и-т

5.6.

Материали и материалознание (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)

1

1

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

-

НИГГГ

ИФТТ

2

ИМолБ

1

ИМолБ
ИМикрБ

НИГГГ
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Обучаваща
организация

4.4.

Науки за земята (Картография и ГИС)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география)

1

-

НИГГГ

4.1.

Физически науки (Метеорология)

1

-

НИМХ

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия (Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство)

-

2

НИМХ

4.4.

Науки за земята (Океанология)

1

-

ИО-Вн

4.4.

Науки за земята (Дистанционни изследвания на Земята и
планетите)

1

ИКИТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление)

1

ИКИТ

2.1.

Филология (Български език (Общо и сравнително езикознание)

1

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Българска литература (Българска литература
за деца и юноши)

1

-

И-т за литература

3.1.

Социални, стопански и правни науки (Етнография)

1

ИЕФЕМ

3.1.

Социални, стопански и правни науки (Фолклористика)

1

ИЕФЕМ

3.1.

Социални, стопански и правни науки (Музеология)

1

-

ИЕФЕМ

8.1.

Изкуствознание и изобразителни изкуства (Нематериално
културно наследство)

1

-

ИЕФЕМ

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

-

КМНЦ

2.2.

История и археология (Стара история и тракология)

1

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика,
палеография)

1

3.1.

Социални, стопански и правни науки (Теория и история
на културата)

3.8.

Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика
и история на народното стопанство)

3.8.

ИБалкЦТ
1

ИБалкЦТ
ИБалкЦТ

1

ИБалкЦТ

1

ИИконИ

Икономика (Политическа икономия)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

2

ИИконИ

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

1

ИДП

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

ИДП

3.6.

Право (Стопанско (търговско) право)

1

3.6.

Право (Международно право и международни отношения)

1

3.6.

Право (Конституционно право)

3.6.

Право (Наказателен процес)

1

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

3.2.

Психология (Обща психология)

1

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

ИИНЧ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Теория на познанието)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Съвременни философски учения)

1

ИИОЗ

1348

1

ИДП
1

ИДП

1

ИДП

1

ИДП
ИИНЧ

1

ИИНЧ
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67. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
професор – един, по професионално направление
3.8. Икономика, специалност „Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на
народното стопанство)“, за секция „Регионална и
секторна икономика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, София, ул. Аксаков 3.
1517
5. – Институтът за етнология и фолклористика
с Етнографски музей при БАН – София, обявява конкурс за професор по научна специалност
Музеология, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата,
за нуждите на РИМ – гр. Русе, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Московска 6А,
тел. 988-42-09.
1565
3. – Медицинският институт при МВР, София, обявява конкурси за задочни докторанти
за учебната 2014/2015 г. по следните научни
специалности: 01.06.12. Микробиология – един;
03.01.15. Нефрология – един; 03.01.19. Нервни болести – един; 03.01.28. Медицинска рентгенология
и радиология (вкл. използване на радиоактивни
изотопи) – един; 03.01.37. Обща хирургия – един.
Документи се приемат 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ в Медицинския институт – МВР, бул. Скобелев 79, Човешки ресурси,
тел. 02/9821596 и 02/9821460.
1305
1. – МБАЛ „Национална кардиологична болница“ – ЕАД, София, на основание чл. 56 и чл. 47,
ал. 1 ППЗРАСРБ обявява конкурс за доцент в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност 03.01.48 Ангиология
за нуждите на Клиниката по съдова хирургия и
ангиология със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи: в отдел „Човешки
ресурси“ на НКБ, ул. Коньовица 65, 1309 София,
тел. 9211-244, 9211-234.
1290
109. – Националният диагностичен научно
изследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висшето
образование 6. А грарни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3.
Животновъдство, по научна специалност „Ветеринарно-санитарна експертиза“ за нуждите
на Национа лни я цент ър по безопасност на
храните – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
участие в конкурсите се подават в деловодството
на НДНИВМИ, бул. Пенчо Славейков 15. За
справки – тел. 02 952 12 77 и на страницата на
института: www.vetinst-bg.com.
1275
82. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за укрепване на свлачище – инженеринг (проучване, проектиране и укрепване) на
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път PDV 1015 (ІІ-86 Пловдив – Асеновград) – Асеновг ра д – к в. Горни Воден – манаст и р „Св.
Кирик и Юлита“ при км 1625 + 80. Проектът и
придружаващата го документация са изложени за
справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1432
8. – 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 нова въздушна линия НН с ВЛУП
3х50+54,6 мм, захранваща стопанска постройка
до 35 кв. м, намираща се в имот с идентификатор 04279.26.13, местността Стара гара – Ш.14,
по КК на Благоевград, минаващо през имоти с
идентификатори 04279.26.320 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост) и 04279.27.41 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост) по КК на Благоевград, със сервитут,
засягащ имоти с идентификатори 04279.27.38 (за
селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост), 04279.26.24 (нива – частна
собственост), 04279.26.25 (нива – частна собственост), 04279.26.26 (нива – частна собственост), 04279.26.28 (за друг вид производствен,
складов обект – частна собственост), 04279.26.29
(нива – частна собственост) и 04279.29.45 (водно
течение, водна площ, съоръжение – МЗГ – ХМС)
по КК на Благоевград, при спазване изискванията
на чл. 27 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. 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.
1390
9. – 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 нова въздушна линия НН
с ВЛУП 3х50+54,6 мм 2 , захранваща жилищна
сграда, намираща се в имот с идентификатор
04279.116.41, местността Пенков чифлик – Ш.39,
по кадастралната карта на Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори 04279.116.60
(за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска публична собственост),
04279.116.61 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собственост) и
04279.628.636 (за второстепенна улица – общинска
публична собственост) по кадастралната карта
на Благоевград, със сервитут, засягащ имоти
с идентификатори 04279.118.34 (нива – частна
собственост), 04279.118.35 (нива – частна собственост) и 04279.118.40 (за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение – общинска публична
собственост), при спазване изискванията на
чл. 27 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Благоевград.
Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
1391
10. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на нова въздушна
линия НН с ВЛУП 3х50+54,6 мм 2 , захранваща
жилищна сграда, намираща се в имот с идентификатор 04279.142.23, местността Песока – оранжерии по ка даст ра лната карта на Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори
04279.142.26 (за второстепенна улица – частна
собственост), 04279.142.16 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост), 04279.141.8 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост), 04279.104.6 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост), 04279.628.364 (за второстепенна
улица – общ инска п убли чна собст веност) и
04279.628.307 (ниско застрояване до 10 м – общинска частна собственост) по кадастралната карта
на Благоевград, със сервитут, засягащ имоти
с идентификатори 04279.142.27 (индивидуално
застрояване – частна собственост), 04279.142.20
(индивид. застрояване – частна собственост),
04279.142.25 (индивидуално застрояване – частна
собственост), 04279.142.24 (индивидуално застрояване – частна собственост) и 04279.142.18 (индивидуално застрояване – частна собственост) по
КК на Благоевград, при спазване изискванията
на чл. 27 от Наредба № Із-1971 за СТПНОБП. 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.
1392
9. – Община гр. Брезник, дирекция „ТСУ и
ЕИ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на
заинтересуваните лица, че е внесен за приемане
и одобрение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване (ПЗ), парцеларен
план за определяне на трасе и сервитут на подземен електропровод 20 kV за довеждане на ел.
енергия от електропровод 20 kV до трафопост
БКТП в ПИ № 06286.72.21 по КККР на гр. Брез
ник, област Перник. Трасето с ширина 4 м на
сервитута започва от нов ЖР стълб в трасето на
ел. провод 20 kV „Равнище“, извод от подстанция „Брезник“, преминава по полски пътища по
КККР с № 06286.71.29, 06286.73.32, 06286.73.33,
06286.102.3, 06286.72.34, като засяга 22 м 2 от ПИ
06286.73.17 по КККР на гр. Брезник, собственост
на Диляна Стоянова Мазакова, поради стесняване на полския път и достига до проектния ТП.
Проектът за ПУП – ПЗ, се намира в дирекция
„ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и може да
бъде прегледан всеки присъствен ден. Съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
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вен вестник“ да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация – Брезник.
1393
10. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план,
за корекция на дере и корито на р. Отманлийска,
община Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в стая 409 на Община Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“.
1396
4. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план, за линеен обект – Външно ел. захранване за ПИ № 058003, местност
Бамбалово дере, землище на с. Леденик, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, 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“.
1334
9. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за застрояване, парцеларни планове и схеми за елементи
на довеждащата и отвеждащата техническа инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ
колектор, външно електрозахранване – кабелни
линии, и пътна връзка до обекти: „Инсталация
за сортиране на отпадъци“ с предназначение „за
производствени и обслужващи нужди и инженерно-техническа инфраструктура“, разположени
в имот № 000338 по картата на възстановената
собственост на с. Шереметя, община Велико
Търново, и ПИ № 000148 по картата на възстановената собственост на с. Малки чифлик, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, 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“.
1363
6. – Община Кърджали на основание чл. 25,
ал. 4 ЗОС съобщава на заинтересованите лица
Неджатин Реджеб Мурад и Митко Райчев Соколов,
че е издадена Заповед № 1142 от 1.12.2014 г. на
кмета на община Кърджали за отчуждаване на
части от поземлен имот с пл. сн. № 109, кв. 8 по
ПУП на с. Енчец, община Кърджали, във връзка
с предстоящо прилагане на улична регулация за
прокарване на улица с ос.т. 24 – 25, кв. 8 по ПУП
на с. Енчец, община Кърджали, съгласно влязъл
в сила ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 768
от 26.05.1970 г. на председателя на ОНС – Кърджали, поради обстоятелството, че същите не са
намерени на постоянния им адрес за връчване
на заповедта, както следва:
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№ по
ред

Идеални
части от
имота

Отреждане

Площ на
Площ, която
Размер на
целия имот се отчуждава обезщетението
(кв. м)
(кв. м)
(лв.)

1.

15/16

Жилищно
строителство

670,00

12,19

206,29

2.

1/16

Жилищно
строителство

670,00

0,81

13,71

Общата площ на частите от недвижимия
имот, подлежаща на отчуждаване, е в размер
13 кв. м. Размерът на дължимото парично обезщетение е 220 лв. Обезщетението ще бъде изплатено по сметки, издадени на имената на право
имащите в „Търговска банка Д“ – АД – финансов
център Кърджали, след изтичане на 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Заповед № 1142 от 1.12.2014 г. на кмета
на община Кърджали подлежи на обжалване пред
Административния съд – Кърджали, в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението.
1268
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12 ЗУТ съобщава,
че е изработен под робен уст ройст вен п лан
(ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: Оптична
кабелна линия „9311-25/ТШ2-115-2421/ТШ2“ от
съществуваща технологична шахта „9311-25/
ТШ2“ до нова станционна технологична шахта „2421/СТШ“ в сервитута на републикански
пътища: ІІ-64 „гр. Карлово – гр. Пловдив“, ІІІ641 „гр. Баня – с. Васил Левски“, и общински
път PDV 2078 (старо наименование ІV-64005)
„гр. Карлово – с. Марино поле“. Проектът е част
от „Стационарната комуникационна система на
Българската армия“ и предвижда трасето на
оптичната кабелна линия да премине през землищата на община Марица, община Калояново,
община Хисаря и община Карлово, област Пловдив. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 205 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1289
40. – Община Костенец, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) във фаза окончателен
проект за обект: „Трасе на оптична кабелна
линия“ от края на регулацията на гр. Костенец,
през землищата на с. Костенец, община Костенец,
гр. Долна баня, община Долна баня, до началото
на регулацията на с. Марица и с. Радуил, община
Самоков“. На територията на община Костенец трасето преминава през поземлени имоти
№ 000287 и 000109 в землището на с. Костенец.
Проектът на ПУП – ПП, се намира в сградата
на общинската администрация – Костенец, ди-

Собственик на
имота за
отчуждаване
Неджатин Реджеб
Мурад
Митко Райчев
Соколов

рекция „ТСУ“. 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.
1364
3. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект, представляващ
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – „Кабели 20 kV от Подстанция „Стралджа“ до нова
ВС в ПИ 043045 за Военен учебен полигон,
м. Червенката, землище на с. Мокрен, община
Котел“, преминаващ през имоти по КВС на
с. Мокрен, община Котел, област Сливен. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1431
43. – Община Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
пряко заинтересованите собственици, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот (ПИ) с № 000130
по картата на възстановената собственост на
с. Стамболово, община Павликени, за запазване на изградените сгради и съоръжения в ПИ
№ 000130, собственост на „Фураж Росица“ – ЕАД,
Разград, с цел придобиване на прилежащата им
земя, която в момента е държавен поземлен
фонд на МЗХ, и установяване устройствените
параметри на застрояване и функционалното
предназначение на сградите. Определя се начинът
на застрояване, като се определя устройствената
зона – „Предимно производствена“ (Пп), и начинът на трайно ползване – „за птицеферма“, и са
показани границите и техническите показатели на
имота спрямо съществуващите сгради. Предвижданията на ПУП – ПЗ са отразени в графичната
част на проекта. Проектът се намира в дирекция
„УТС“ при общината, стая № 103, и може да
бъде разгледан от заинтересованите собственици
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ пряко заинтересованите собственици имат
право на възражение пред кмета на общината в
едномесечен срок от датата на обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
1537
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44. – Община Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите собственици,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за поземлени имоти
(ПИ) с № 000178, № 000145, № 000213, № 000246
и № 000408 по картата на възстановената собственост на с. Лесичери, община Павликени,
като е изготвен парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура за определяне
на трасе на подземен ел. провод 1 kV, преминаващ през ПИ № 000178 по КВС на с. Лесичери,
община Павликени – път IV клас, собственост
на Община Павликени, ПИ № 000145 по КВС
на с. Лесичери, община Павликени – вътрешна
река, държавна собственост, ПИ № 000213 по
КВС на с. Лесичери, община Павликени – път
IV клас, собственост на Община Павликени, ПИ
№ 000246 по КВС на с. Лесичери, община Павликени – пасище, мера, собственост на Община
Павликени, и ПИ № 000408 по КВС на с. Лесичери, община Павликени – гробище, собственост
на Община Павликени, за осъществяване на
външно ел. захранване на параклис, изграден в
ПИ № 000408 – гробищен парк, в с. Лесичери от
СБС № 16 на съществуваща въздушна линия НН.
Трасето, предмет на парцеларния план, е показано
в графичната част на проекта. Проектът се намира
в Дирекция „УТС“ при общината, стая № 103,
и може да бъде разгледан от заинтересованите
собственици всеки работен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите собственици имат право на възражение пред кмета
на общината в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
1549
16. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасета на захранващи електропровод
с дължина на трасето 776 м и водопровод с дължина 477 м до ПИ 55155.12.39, местност Атчаир,
по КККР на землище Пазарджик, преминаващи
през общински имоти – селскостопански, горски, ведомствени пътища – ПИ № 55155.12.85,
55155.12.88, 55155.51.10, и напоителен канал – ПИ
№ 55155.12.86, съгласно изчертаните с червено
и виолетово трасета и сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
1545
15. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод с обща дължина на трасето около 277 м
до ПИ 047040, м. Черни могили, по КВС на
землището на с. Звъничево, преминаващо през
ПИ 0480 08 – нива, част на собст веност, ПИ
000178 – републикански път, и през общински
имоти – селскостопански, горски, ведомствени
пътища – ПИ 000430 и 000439, съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и регистъра на
засегнатите собственици. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
1546
64. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен
план за трасе на външен водопровод до имот
022037, м. Пинговица, землище с. Рупите. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат в
земеделски поземлени имоти в масиви по КВС,
като подробно описание на имотите и сервитутите
е приложено в табличен вид, неразделна част
към ПУП – ПП, както следва: 022053, 022051,
022037, 022019 землище с. Рупите. Проектът се
намира в сградата на Община Петрич. 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.
1262
10 8. – Общ и на Са н да нск и на основа н ие
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: АМ „Струма“ ЛОТ
3 „Благоевград – Сандански“ от км 359+000 до
км 420+624.51, подучастък ЛОТ 3.3 за землищата
на гр. Сандански, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница, с. Плоски, община Сандански, които
са изложени в сградата на Община Сандански,
ет. 4, стая 6. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок един месец след обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта в дирекция „УТИП“
на Община Сандански и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него до
общинската администрация – гр. Сандански.
1333
5. – Община Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – план
за регулация, за частично изменение на ЗРП на
гр. Севлиево, за привеждане на уличната регулация на улиците Стара планина, Св. св. Кирил
и Методий и Иван Преснаков в съответствие
с проекта за реконструкция на кръстовището
помежду им. Проектът е изложен в стая 209 на
Община Севлиево. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
1361
7. – Общинската служба „Земеделие“ – гр. Сеп
тември, на основание чл. 32, ал. 1 ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересованите лица, че ще се
извърши трасиране и въвод във владение на ново
образувани имоти по плана на новоо бразуваните
имоти за местност Злотин дол – ПИ № 008095 и
№ 008013, и местност Есенака – ПИ № 012055,
землище на с. Семчиново, община Септември.
Трасирането ще се извърши по график, който
започва 14 дни след обнародването в „Държавен

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

вестник“. Графикът по дати и местности ще
бъде изложен в сградата на Община Септември
и кметството на с. Семчиново.
1395
12. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане на обект: „Кабел 20 kV от подстанция
„Стралджа“, община Стралджа, област Ямбол,
до възлова станция в ПИ 043045, м. Червенката,
с. Мокрен, община Котел, област Сливен, за
електрозахранване на Военен учебен полигон
„Ново село“. На територията на община Сливен
трасето попада в землището на с. Горно Александ
рово, като преминава през имоти – общинска
и държавна собственост. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
1547
34. – Община Троян, област Ловеч, съобщава
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) в обхвата на улица с
о.т. 34-39-38-37-35-43-130 и обслужваните от нея
парцели в строителни квартали № 1 и 17 по плана
на с. Балканец, община Троян, при обособена
устройствена зона – „Жилищна зона – Жм“, с
показатели: плътност на застрояване – до 60 %;
коефициент на интензивност – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31, от 9 до 12 ч.
всеки присъствен ден.
1430
109. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – ПП (парцеларен план) за обект: Кабелна ел. проводна
линия СН 20 kV – тип подземна: от нов ЖР
стълб в ПИ № 035001 по КВС на землището
на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол,
през ПИ № 000209 и 000208 по КВС на землището на с. Кабиле и през ПИ с идентификатори
№ 87374.14.78, 87374.14.14, 87374.14.72 и 87374.14.13
по КК и КР на гр. Ямбол до съществуващ ЖР
стълб в ПИ с идентификатор № 87374.14.13 по
КК и КР на гр. Ямбол. Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел „АТО
и С“, стая 103 в сградата на общинската администрация – Ямбол, пл. Освобождение 1. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1332
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74. – Община с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за отреждане на имот с предназначение „отводнителен
канал“ в землището на с. Северняк, община Крушари. Проектът е изложен в стая 201 в сградата
на общинската администрация. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да се запознаят с него и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
1263
75. – Община с. Крушари, област Добрич,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е
изработен проект за изменение на подробен устройствен план  – план за регулация (ПУП – ПР)
на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V,
УПИ VІ и УПИ VІІ в кв. 10 и частта от имоти с
планоснимачни номера 77 и 67 между границата
по КВС и селищната граница на с. Северняк,
община Крушари, с цел отреждане на УПИ за
,,отводнителен канал“. Проектът е изложен в стая
201 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок заинтересуваните лица могат да се запознаят с него и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
1264
11. – Общ и на с. Леси чово на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
поземлен имот ПИ № 090006 и образуване на
нов У ПИ І-09006 „за телеугоително стопанство“, масив 90, м. Турски гробища, землище
с. Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик. Проектът се намира в сградата на
Община Лесичово, дирекция „Специализирана
администрация“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – с. Лесичово.
1394
96. – Община с. Медковец, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изготвен и представен за одобряване проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект „Трасе на оптичен кабел
с. Расово, община Медковец – с. Комощица,
община Якимово“ – участък с. Расово, община Медковец. Проектът е на разположение в
община Медковец. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП – ПП до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1357
29. – Община с. Руен на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
съобщава на Радостин Илиев Денисов с посто-
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янен адрес: с. Билка 8551, община Руен, област
Бургас, и ненамерен на посочения адрес, че е
издадена Заповед № РД-08-1171 от 26.11.2014 г.
от кмета на община Руен на основание чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 2 ЗОС във връзка с чл. 21, ал. 1
АПК и чл. 205, т. 1 ЗУТ, с която принудително
се отчуждава част от съсобствения му недвижим
имот, съставляващ поземлен имот (ПИ) с № 113,
за който по действащ подробен устройствен план
(ПУП) на с. Билка, община Руен, област Бургас,
е определен урегулиран поземлен имот (УПИ)
ІV-113, квартал 15 по плана на същото село, за
общинска нужда, определена като изграждане на
улица с осови точки (о.т.) с № 66 и 68 по плана
на с. Билка, община Руен, област Бургас. Също
така определеното равностойно парично обезщетение в размер 1375 лв. е внесено в „Търговска
банка Инвестбанк“ – АД, по нарочно създадена
за това банкова сметка на името на Община Руен
с достъп от правоимащите лица и ще се изплаща
след влизането в сила на цитираната заповед.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС и чл. 145, ал. 1
АКП цитираната заповед подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването є пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
1510
30. – Община с. Руен на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
съобщава на Махмуд Хамидов Кадиров с постоянен адрес: гр. Бургас 8000, община Бургас,
област Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 19, вх. 2,
ет. 3, ап. 7, и ненамерен на посочения адрес, че
е издадена Заповед № РД-08-1171 от 26.11.2014 г.
от кмета на община Руен на основание чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 2 ЗОС във връзка с чл. 21, ал. 1
АПК и чл. 205, т. 1 ЗУТ, с която принудително
се отчуждава част от съсобствения му недвижим
имот, съставляващ поземлен имот (ПИ) с № 113,
за който по действащ подробен устройствен план
(ПУП) на с. Билка, община Руен, област Бургас,
е определен урегулиран поземлен имот (УПИ)
ІV-113, квартал 15 по плана на същото село, за
общинска нужда, определена като изграждане на
улица с осови точки (о.т.) с № 66 и 68 по плана
на с. Билка, община Руен, област Бургас. Също
така определеното равностойно парично обезщетение в размер 1375 лв. е внесено в „Търговска
банка Инвестбанк“ – АД, по нарочно създадена
за това банкова сметка на името на Община Руен
с достъп от правоимащите лица и ще се изплаща
след влизането в сила на цитираната заповед.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС и чл. 145, ал. 1
АПК цитираната заповед подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването є пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
1511
31. – Община с. Руен на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
съобщава на Атанас Илиев Денисов с постоянен
адрес: гр. Бургас 8000, община Бургас, област
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 35, вх. 7, ет. 1, ап. 1,
и ненамерен на посочения адрес, че е издадена
Заповед № РД-08-1171 от 26.11.2014 г. от кмета
на община Руен на основание чл. 21, ал. 1 и
чл. 25, ал. 2 ЗОС във връзка с чл. 21, ал. 1 АПК
и чл. 205, т. 1 ЗУТ, с която принудително се
отчуждава част от съсобствения му недвижим
имот, съставляващ поземлен имот (ПИ) с № 113,
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за който по действащ подробен устройствен план
(ПУП) на с. Билка, община Руен, област Бургас,
е определен урегулиран поземлен имот (УПИ)
ІV-113, квартал 15 по плана на същото село, за
общинска нужда, определена като изграждане на
улица с осови точки (о.т.) с № 66 и 68 по плана
на с. Билка, община Руен, област Бургас. Също
така определеното равностойно парично обезщетение в размер 1375 лв. е внесено в „Търговска
банка Инвестбанк“ – АД, по нарочно създадена
за това банкова сметка на името на Община Руен
с достъп от правоимащите лица и ще се изплаща
след влизането в сила на цитираната заповед.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС и чл. 145, ал. 1
АПК цитираната заповед подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването є пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
1512
32. – Община с. Руен на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
съобщава на Севда Чавдарова Денисова с постоянен адрес: с. Вишна 8562, община Руен, област
Бургас, и ненамерена на посочения адрес, че е
издадена Заповед № РД-08-1171 от 26.11.2014 г.
от кмета на община Руен на основание чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 2 ЗОС във връзка с чл. 21, ал. 1
АПК и чл. 205, т. 1 ЗУТ, с която принудително
се отчуждава част от съсобствения є недвижим
имот, съставляващ поземлен имот (ПИ) с № 113,
за който по действащ подробен устройствен план
(ПУП) на с. Билка, община Руен, област Бургас,
е определен урегулиран поземлен имот (УПИ)
ІV-113, квартал 15 по плана на същото село, за
общинска нужда, определена като изграждане на
улица с осови точки (о.т.) с № 66 и 68 по плана
на с. Билка, община Руен, област Бургас. Също
така определеното равностойно парично обезщетение в размер 1375 лв. е внесено в „Търговска
банка Инвестбанк“ – АД, по нарочно създадена
за това банкова сметка на името на Община Руен
с достъп от правоимащите лица и ще се изплаща
след влизането в сила на цитираната заповед.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС и чл. 145, ал. 1
АПК цитираната заповед подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването є пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
1513
33. – Община с. Руен на основание чл. 25,
ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
съобщава на Исмаил Мехмед Юсуф с постоянен
адрес: с. Билка 8551, община Руен, област Бургас,
и ненамерен на посочения адрес, че е издадена
Заповед № РД-08-1171 от 26.11.2014 г. от кмета
на община Руен на основание чл. 21, ал. 1 и
чл. 25, ал. 2 ЗОС във връзка с чл. 21, ал. 1 АПК
и чл. 205, т. 1 ЗУТ, с която принудително се отчуждава част от собствения му недвижим имот,
съставляващ поземлен имот (ПИ) с № 111, за
който по действащ подробен устройствен план
(ПУП) на с. Билка, община Руен, област Бургас,
е определен урегулиран поземлен имот (УПИ)
VІІ-111, квартал 13 по плана на същото село, за
общинска нужда, определена като изграждане на
улица с осови точки (о.т.) с № 66 и 68 по плана
на с. Билка, община Руен, област Бургас. Също
така определеното равностойно парично обезщетение в размер 602 лв. е внесено в „Търговска
банка Инвестбанк“ – АД, по нарочно създадена
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за това банкова сметка на името на Община Руен
с достъп от правоимащото лице и ще се изплаща
след влизането в сила на цитираната заповед.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС и чл. 145, ал. 1
АПК цитираната заповед подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от съобщаването є пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.
1514

СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, трето гражданско
отделение, призовава Валери Христов Янчев с
последен адрес Ловеч, ул. Инж. Петър Иванчев
17А, сега с неизвестен адрес в чужбина, да се яви
във Върховния касационен съд на 28.04.2015 г.
в 9 ч. като ответник по гр. д. № 3602/2014 г.,
заведено от „Веника турс“ – ООД, по молба за
отмяна срещу решение по гр. д. № 1122/2010 на
Троянския районен съд. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
1550
Върховн и я т а д м и н ис т рат и вен с ъд, пе т о
отделение, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Федерация „Български пациентски
форум“, гр. София, на чл. 28 и 29 от Наредбата
за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, издадена от Министерския съвет
на Република България, по което е образувано
адм. дело № 2438/2015 г. по описа на Върховния
административен съд.
1551
Административният съд – Пазарджик, IV
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че има образувано адм. дело № 762/2014 г. по
описа на съда по жалба на Банко Бенчов Шевров
и Фанка Альошова Шеврова, двамата от Велинград, ул. Пионерска 57, против Заповед № 155
от 25.04.1994 г. на кмета на община Велинград, с
която е одобрено изменение на уличната и дворищна регулация на кв. 653 по плана на Велинград.
Заинтересованите лица имат право да подадат
заявление за конституиране като ответници в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“, като представят заявление
до Административния съд – Пазарджик. Делото
е насрочено за 31.03.2015 г. от 10 ч.
1573
Административният съд – Търговище, първи
състав, съобщава, че по жалба срещу Решение
№ 14 от 10.10.2014 г. на ОбС – гр. Търговище,
обявено чрез обнародване в „Държавен вестник“, бр. 93 от 11.11.2014 г., е образувано адм. д.
№ 177/2014 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
28.04.2015 г. в 9,30 ч. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници по делото
в едномесечен срок от деня на обнародването
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в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба със съдържание и приложения, посочени
в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ.
1538
Варненският районен съд, XVІ състав, призовава Весна Билеска-Цолова, родена на 20.04.1966 г.
в гр. Гостивар, Република Македония, гражданин
на Република Македония, сега с неизвестен адрес, че в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на съда – ХVІ състав, като ответница по
гр. д. № 2302/2014 г. за връчване на съдебните
книжа по делото, заведено от Илияна Лъчезарова
Цинтрон, за иск за делба на недвижими имоти.
Указва на лицето, че при неявяване ще му бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
1522
Великотърновският районен съд, 13 състав,
уведомява Текин Дурак, роден на 1.01.1965 г.
в Република Турция, с неизвестен адрес и без
регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че има качеството на ответник
по гр.д. № 372/2015 г., образувано по предявен от
Бание Асланова Ахмедова-Дурак иск за развод,
и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в деловодството на ВТРС за връчване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея.
1613
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, гр. София 1612, бул. Цар Борис ІІІ № 54,
83 състав, уведомява Иван Иванович Димитров с
адрес София, ж.к. Зона Б-5, бл. 10, вх. А, ет. 12,
ап. 45, че има качеството на ответник по гр.д.
№ 47328/2014 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 83 състав,
образувано по предявен от Самуила Иванова
Димитрова иск за издръжка по чл. 144 СК, и
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 83 състав, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
1639
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „ОЦК“ – АД,
Кърджали (в открито производство по несъстоя
телност), ЕИК 000220014, гр. Кърджали, бул.
България 127, да се явят по гр. д. № 370/2012 по
описа на КОС за съдебно заседание на 13.03.2015 г.
в 14 ч. в зала № 1 на Кърджалийския окръжен
съд, бул. Беломорски 48, за разглеждане на
искане на „Първа инвестиционна банка“ – АД,
за отмяна на решения на събрание на кредиторите на „ОЦК“ – АД, Кърджали, проведено на
18.02.2015 г.
1612
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