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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 169 068 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2016 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з от
Закона за съдебната власт за второто тримесечие на 2016 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2016 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. 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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за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната
информация, приет с Постановление № 276
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2003 г.,
бр. 6 от 2004 г., бр. 56 от 2006 г., бр. 84 от
2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 7 от 2009 г.,
бр. 5 от 2010 г. и бр. 27 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 81 се създава ал. 4:
„(4) Носенето на оръжие от куриерите и
охраната не е задължително при пренасянето
на материали, съдържащи класифицирана
информация, между регистратури, намиращи
се в една и съща охранявана сграда.“
Заключителна разпоредба
§ 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
6713

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2016 г. в общ размер до 5 950 000 лв., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. в размер до 3 000 000 лв. за
строителство и ремонт в 68-ма бригада „Специални сили“ за осигуряване на ежедневната
войскова дейност и учебния процес;
2. по бюджета на Комисията за финансов
надзор за 2016 г. в размер до 2 400 000 лв. за
изпълнение на дейностите по § 10, ал. 4 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за възстановяване и преструктуриране
на кредитни институции и инвестиционни
посредници;
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3. по бюджета на Администрацията на
президента за 2016 г. в размер 250 000 лв. за
изграждане и оборудване на многофункционална представителна зала в сградата на
Администрацията на президента и за домакинството на Република България на Срещата на държавните ръководители от Групата
„Арайолуш“ (14 – 15 септември 2016 г.);
4. по бюджета на Министерския съвет за
2016 г. в размер 300 000 лв. за строителни
дейности в храм „Св. Прокопий Варненски“,
гр. Варна.
(2) Средствата по а л. 1, т. 1 – 3 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите по централния бюджет за 2016 г.
(3) Средствата по ал. 1, т. 4 да се осигурят
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. по „Политика
в областта на отбранителните способности“,
бюджетна програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“, и показателите по
чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличи показателят по чл. 42, ал. 2, т. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г., а въз основа на фактически
извършени разходи и до размера на сумата
по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличи показателят
по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
у величат показателите по чл. 5, а л. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
(4) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2016 г.
Чл. 3. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1, ал. 1, т. 1, 3 и 4 да извършат
съответните промени по бюджетите си за
2016 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 4. Председателят на Комисията за
финансов надзор на базата на фактически
извършените разходи да извърши съответните
промени по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с § 10, ал. 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на президента
на Република България, на главния секретар
на Министерския съвет, на министъра на
отбраната и на председателя на Комисията
за финансов надзор.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6714

РЕШЕНИЕ № 663
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за непризнаване на Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“ за представителна организация на работодателите на
национално равнище
Като взе предвид представения в Министерския съвет доклад № 104.10-62 от 2 август
2016 г. на министъра на труда и социалната
политика по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието
на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и
на работодателите, наричана по-нататък „наредбата“, съдържащ анализ на показателите
за представителност на Български съюз на
частните предприемачи „Възраждане“ (БСЧП
„Възраждане“), извършен въз основа на представените от работодателската организация
документи и в присъствието на наблюдатели,
определени от БСЧП „Възраждане“, както и
констатациите на Комисията за установяване
наличието на критериите за представителност по чл. 9, ал. 1 от наредбата, че БСЧП
„Възраждане“ има 1478 членове и общо 37 924
работници и служители във всички членове
на работодателската организация, както и
по-малко от 100 000 работници и служители,
наети по трудов договор във всички членове
на работодателската организация, Министерският съвет счита, че БСЧП „Възраждане“ не
покрива критериите за представителност по
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, поради
което и на основание чл. 36, ал. 1, 6 и 7 от
Кодекса на труда
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Не признава Български съюз на частните
предприемачи „Възраждане“ за представителна организация на работодателите на национално равнище, поради това, че не отговаря на
изискването по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Кодекса на
труда да има най-малко 1500 членове и общо
не по-малко от 50 000 работници и служители
във всички членове на работодателската организация или 100 000 работници и служители,
наети по трудов договор във всички членове
на работодателската организация.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6716

РЕШЕНИЕ № 664
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за признаване на Българската търговскопромишлена палата за представителна организация на работодателите на национално
равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса
на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Българската търговско-промишлена палата за представителна организация
на работодателите на национално равнище
за срок 4 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6717

РЕШЕНИЕ № 665
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за признаване на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за
представителна организация на работодателите на национално равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса
на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България за представителна организация на работодателите на
национално равнище за срок 4 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6718
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РЕШЕНИЕ № 666
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за признаване на Конфедерацията на труда
„Подкрепа“ за представителна организация
на работниците и служителите на национално
равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса
на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Конфедерацията на труда „Подкрепа“ за представителна организация на
работниците и служителите на национално
равнище за срок 4 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6719

РЕШЕНИЕ № 667
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна
организация на работниците и служителите
на национално равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса
на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна
организация на работниците и служителите
на национално равнище за срок 4 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6720

РЕШЕНИЕ № 668
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за признаване на Съюза за стопанска инициатива за представителна организация на
работодателите на национално равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса
на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Съюза за стопанска инициатива
за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок 4 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6721
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РЕШЕНИЕ № 669
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за признаване на Българската стопанска
камара за представителна организация на
работодателите на национално равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса
на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Българската стопанска камара за
представителна организация на работодателите на национално равнище за срок 4 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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РЕШЕНИЕ № 670
ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г.

за признаване на Асоциацията на индустриалния капитал в България за представителна
организация на работодателите на национално
равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса
на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Асоциацията на индустриалния
капитал в България за представителна организация на работодателите на национално
равнище за срок 4 години.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6723

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Китайската народна
република за взаимно създаване на културни
центрове
(Утвърдена с Решение № 456 от 9 юни 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 10 юни
2016 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Китайската народна репуб
лика, наричани по-долу „Страните“;
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Водени от своето желание да задълбочат
приятелските отношения между двете държави
и да разширят сътрудничеството в областите
на културата и образованието на базата на
взаимното уважение и доверие,
В изпълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на културата
на Република България и Министерството на
културата на Китайската народна република
относно взаимно създаване на културни центрове, подписан в Пекин на 13 януари 2014 г.,
Се договориха за следното:
Член I
Българската страна ще открие Български
културен център в Пекин, а на реципрочна
основа китайската страна ще открие Китайски
културен център в София.
Член II
Страните се задължават да способстват в
съответствие с принципа на реципрочност и
взаимна изгода за създаването, откриването
и функционирането на Български културен
център в Пекин и Китайски културен център
в София, които ще бъдат наричани по-нататък
в текста „културни центрове“.
Министерството на културата на Репуб
лика България отговаря за създаването и
функционирането на Български култ у рен
център в Пекин от името на правителството
на Република България.
Министерството на културата на Китайската народна република отговаря за създаването
и функционирането на Китайски културен
център в София от името на правителството
на Китайската народна република.
Член III
Принципната основа на културните центрове следва да бъде задълбочаването на
взаимното разбирателство между българския
и китайския народ, насърчаването на културното сътрудничество и укрепването на приятелските отношения между двете държави,
както и стимулирането на сътрудничеството
и обмена между двете държави в областта на
културата и контактите между хората.
Член IV
Културните центрове следва да провеждат своята дейност на базата на настоящата
Спогодба и съблюдавайки законодателството
на приемащата страна. Страните отбелязват
факта, че в случая на България вътрешното
законодателство включва също и законодателството на Европейския съюз.
При провеждането на своите дейности,
чието съдържание е описано в член V, културните центрове могат да установяват преки отношения с държавните институции,
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местните власти, законни неправителствени
организации, юридически и физически лица
на приемащата страна.

подходящи средства за рекламиране на своите
дейности, съобразени със законодателството
на приемащата страна.

Член V
Културните центрове следва да осъществяват следните функции в съответствие със
законодателството на приемащата страна:
1. Организиране на различни културни
дейности в съответствие с техните принципи, включително изложби, представления,
семинари, лекции и прожекции на филми и
други аудио-визуални продукти; изложби на
внасяни публикации и прожекции на други
аудио-визуални продукти в съответствие с
нормативната уредба на приемащата страна
относно внасяните публикации и излагането и
разпространяването на внасяните публикации.
2. Насърчаване на изучаването на техните
съответни езици и култури посредством провеждането на разнообразни образователни
дейности в помещенията на центровете.
3. Организиране на библиотеки, читални
помещени я, прожек ционни помещени я и
мултимедийни пространства в рамките на
културните центрове и предоставяне на широката общественост на приемащата страна на
информационни услуги, включително книги,
периодични издания и други публикации и
аудио-визуални материали за изпращащата
страна.
4. Способстване предоставянето на информация относно дейностите на културните
центрове и представяне пред обществеността
на приемащата страна на националната история и съвременното развитие на изпращащата
страна, както и нейната култура, изкуство,
образование, наука и обществен живот.
5. Организиране на други дейности, които
са в съответствие с принципната основа на
настоящата Спогодба.

Член VII
В съответствие със законодателството на
приемащата страна културните центрове няма
да се ангажират в дейности със стопанска цел.
Културните центрове обаче имат правото да
налагат подходящи такси за следните изброени
по-долу позиции с нестопанска цел:
1. Представления, изложби и други културни дейности. Изложбите следва да бъдат
провеждани в съответствие с нормативната
уредба на приемащата страна по отношение на
вноса на публикации и излагането на внасяни
произведения на изкуството.
2. Езикови и свързани с културата образователни дейности.
3. Каталози, плакати, афиши и други предмети, пряко свързани с дейностите, организирани от културните центрове.
4. Чайни и кафенета за целите на излагане
на традиционния начин на живот на изпращащата страна.

Член VI
Дейностите, осъществявани от културните
центрове извън техните помещения, независимо дали самостоятелно, или в сътрудничество с други организации, които са посочени
в член V от настоящата Спогодба, следва
да бъдат съобразени със законодателството
на приемащата страна и договореностите
относно подобни дейности следва да бъдат
съобщени предварително на компетентните
органи и дейностите да бъдат провеждани в
съответствие с представените договорености.
Страните се договарят, че на приемащата
страна следва да бъде предоставен безпрепятствен достъп до културните центрове и
дейностите, провеждани в границите на и
извън помещенията на центровете, и да бъде
гарантирано, че културните центрове използват

Член VIII
Културните центрове имат право да сключват договори, необходими за тяхното функциониране в приемащата страна.
Културните центрове могат да откриват
банкова сметка/сметк и в съответствие с
нормативната уредба на приемащата страна.
Член IX
Страните следва да изберат обектите за
откриване на културни центрове в съответствие със законите на приемащата страна
след получаване на одобрение от страна на
компетентните органи на приемащата страна.
Условията за наемане или покупка на помещения, сгради, парцели и други подобни активи
се определят в съответствие с действащото
законодателство на приемащата страна.
Изпращащата страна в съответствие със
законодателството за строителството и оформлението на приемащата страна отговаря за
проектирането, строителството, обновяването
и оформлението на сградите на своя културен център. Всякакви строително-ремонтни,
монтажни и други подобни дейности, свързани с културните центрове, следва да бъдат
извършвани след получаването на надлежни
разрешителни/документи от страна на компетентните власти на приемащата страна, а
също така следва да са в съответствие със
законоустановените правила на приемащата
страна.
Член Х
Всяка страна в съответствие с принципа на
реципрочност и спазвайки своето национално
законодателство, се задължава да освобождава
културните центрове от вносни мита за из-
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броените по-долу позиции при условие, че те
не се използват за продажба или за стопански
цели в приемащата държава:
1. Оборудване за културни дейности, офис
оборудване, мебели, канцеларски консумативи, предназначени за ежедневната административна работа и дейности на културните
центрове (без моторни превозни средства).
2. Разумни количества материали, включително албуми, плакати, афиши, книги,
дискове, записи, оборудване за обучение и
аудио-визуални продукти, предназначени за
дейността на културните центрове.
3. Фи л м и за п р ожек т и ра не в по мещени ята на к улт у рните инстит у ти.
Горепосочените позиции не могат да бъдат
наемани, отдавани на лизинг, ипотекирани,
прехвърляни, използвани за други цели или
с тях да бъде извършвано разпореждане с
каквито и да са други средства, освен ако
това не е одобрено от митническите власти
на приемащата страна.
Член XI
Данъчното облагане на културните центрове и техния персонал се подчинява на
законодателството на приемащата страна,
както и на разпоредбите на Спогодбата между
правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна
република за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от
облагане с данъци върху дохода и имуществото,
подписана на 6 ноември 1989 г., и на Протокола между правителството на Република
България и правителството на Китайската
народна република за изменение и допълнение
на цитираната Спогодба, подписан на 15 юли
2002 г. в София.
Страните трябва да спазват също и бъдещите изменения или допълнения на Спогодбата,
посочена в настоящия член.
Член XII
Персоналът на културните центрове, изпратен от правителството на изпращащата
страна, се състои от граждани на изпращащата
страна и притежатели на служебни паспорти.
Друг персонал, изпратен и нает в културните
центрове, може да включва граждани на изпращащата страна и на приемащата страна.
Страните се задължават да се уведомяват
взаимно за назначаването и освобождаването
на персонал в своя съответен културен център
и да изпълнят своевременно свързаните с
това процедури в съответствие с действащите
закони и нормативна уредба на приемащата
страна.
Член XIII
Освен ако е договорено друго, членовете на
персонала на културните центрове, изпратен
от изпращащата страна, които притежават слу-
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жебни паспорти, са предмет на нормативната
уредба в областта на заетостта и социалното
осигуряване на изпращащата страна, а останалият персонал подлежи на нормативната
уредба в областта на заетостта и социалното
осигуряване на приемащата страна.
Член XIV
Членовете на персонала на изпращащата
страна, притежатели на служебни паспорти,
които ще работят в приемащата страна, трябва
да получат съответната виза предварително.
Страните се задължават да предоставят
съдействие и удобство на персонала на културните центрове и техните съпруги/съпрузи и деца под 18-годишна възраст, които са
изпратени от изпращащата страна и притежават служебни паспорти, при уреждане на
засягащите ги формалности по влизането в
страната и пребиваването.
Член XV
Всяко изменение на Спогодбата следва да
бъде в писмена форма по взаимно съгласие
между Страните след предварителни консултации и влиза в сила в съответствие с
изискванията, изброени в ал. 1 от член XVI
от настоящата Спогодба.
Всякакви спорове, свързани с изпълнението
на настоящата Спогодба, следва да се уреждат
чрез взаимни консултации.
Член XVI
1. Спогодбата влиза в сила на датата на
получаване на последното писмено уведомление, с което Страните се информират взаимно,
посредством дипломатически канали, че са
изпълнени изискванията на националното
им законодателство, необходими за нейното
влизане в сила.
2. Спогодбата се сключва за период 5 години
и нейното действие се продължава автоматически за всеки следващ петгодишен период
при условие, че някоя от договарящите се
страни не я денонсира с писмено уведомление
не по-късно от шест месеца преди изтичането
на срока на нейното действие.
Подписана в София на 12.11.2015 г. в два
оригинални екземпляра, всеки на български,
китайски и английски език, като всички текстове са с еднаква автентичност. В случай на
различия в тълкуването английският текст е
с преимущество.
За правителството на
Република България:
Боил Банов,
заместник-министър
на културата
6488

За правителството на
Китайската народна
република:
Луо Шуган,
минист ър на к улт у рата
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НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
СПОГОДБА

между Република България и Румъния за
избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване на отклонението от облагане
с данъци на доходите
(Ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. – ДВ,
бр. 81 от 2015 г. В сила от 29 март 2016 г.)
Република България и Румъния,
Желаейки да разширят своите икономически отношения и да подобрят своето сътрудничество в данъчната област,
Възнамерявайки да сключат Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване на отклонението от облагане
с данъци на доходите, без да създават възможности за необлагане или намалено облагане
чрез отклонение или заобикаляне на данъчното
облагане, включително чрез споразумения
за заобикаляне на спогодбите, насочени към
получаване на облекчения, предоставени по
тази Спогодба, в непряка полза на местни
лица на трети държави,
се договориха, както следва:
Глава І
ОБХВАТ НА СПОГОДБАТА
Член 1
Обхват по отношение на лицата
Тази Спогодба се прилага спрямо лица,
които са местни лица на едната или на двете
договарящи държави.
Член 2
Данъци, за които се прилага Спогодбата
1. Тази Спогодба се прилага за данъци
върху дохода, налагани от едната договаряща
държава или нейни административно-териториални единици или органи на местна власт,
независимо от начина, по който се събират.
2. За данъци върху дохода се считат всички
данъци, наложени върху общия доход или върху
елементи от дохода, включително данъците
върху печалби от прехвърляне на движимо
или недвижимо имущество, както и данъците
върху увеличената стойност на имуществото.
3. Съществуващите данъци, за които се
прилага Спогодбата, са по-специално:
а) в случая на Румъния:
(i) данъкът върху доходите;
(ii) данъкът върху печалбата;
б) в случая на България:
(i) данъкът върху доходите на физичес
ките лица;
(ii) корпоративният подоходен данък.
4. Спогодбата ще се прилага и за всички
идентични или подобни по естеството си
данъци, които са въведени след датата на
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подписване на Спогодбата като допълнение
или вместо съществуващите данъци. Компетентните органи на договарящите държави ще
се уведомяват взаимно за всички съществени
изменения, извършени в съответните им данъчни закони.
Глава II
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Член 3
Общи определения
1. За целите на тази Спогодба, освен ако
контекстът не изисква друго:
а) термините „едната договаряща държава“
и „другата договаряща държава“ означават
България или Румъния според изискванията
на контекста;
б) терминът „Румъния“ означава държавната територия на Румъния, включително
териториалното море, и въздушното пространство над тях, върху които Румъния упражнява суверенитет, както и прилежащите зони,
континенталният шелф и изключителната
икономическа зона, върху които Румъния
упражнява суверенни права и юрисдикция в
съответствие със своето законодателство и с
правилата и принципите на международното
право;
в) терминът „България“ означава Репуб
лика България, а когато се употребява в
географски смисъл, означава територията
и териториалното море, върху които тя упражнява своя държавен суверенитет, както
и континенталният шелф и изключителната
икономическа зона, в които упражнява суверенни права и юрисдикция в съответствие
с международното право;
г) терминът „лице“ включва физическо
лице, дружество или всяко друго сдружение
от лица;
д) терминът „дружество“ означава всяко
юридическо лице или всяко образувание, което
се третира като юридическо лице за целите
на данъчното облагане;
е) терминът „предприятие“ се прилага
по отношение на осъществяването на всяка
стопанска дейност;
ж) термините „предприятие на едната договаряща държава“ и „предприятие на другата
договаряща държава“ означават съответно
предприятие, ръководено от местно лице на
едната договаряща държава, и предприятие,
ръководено от местно лице на другата договаряща държава;
з) терминът „национално лице“ означава
всяко физическо лице, притежаващо гражданство на едната договаряща държава, и
всяко юридическо лице, сдружение от лица
или всяко друго образувание, чийто статут
се основава на действащите закони в едната
договаряща държава;
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и) терминът „международен транспорт“
означава всек и превоз с кораб, самолет,
железопътно или пътно превозно средство,
използвани от местно лице на едната договаряща държава, освен когато такива превозни
средства се използват единствено между места,
намиращи се в другата договаряща държава;
к) терминът „компетентен орган“ означава:
(i) в случая на Румъния – министърът на
публичните финанси или негов упълномощен
представител;
(ii) в случая на България – министърът
на финансите или упълномощен представител;
л) терминът „стопанска дейност“ също
включва извършването на професионални
услуги и на други дейности с независим характер;
м) терминът „данък“ означава български
данък или румънски данък според изискванията на контекста.
2. При прилагането на Спогодбата във
всеки момент от едната договаряща държава
всеки термин, който не е определен в нея, ще
има значението, което му придава към този
момент законодателството на тази държава
по отношение на данъците, обхванати от
Спогодбата, освен ако контекстът не изисква
друго. Всяко значение, определено в приложимите данъчни закони на тази държава, ще
има предимство по отношение на значението
на този термин, определено в други закони
на тази държава.
Член 4
Местно лице
1. За целите на тази Спогодба терминът
„местно лице на едната договаряща държава“ означава всяко лице, което съгласно
законодателството на тази държава подлежи
на данъчно облагане в нея поради своето
местожителство, местопребиваване, място
на управление, място на регистрация, място
на учредяване или всеки друг критерий от
подобно естество, като също включва тази
държава и всяка нейна административнотериториална единица или орган на местна
власт. Този термин обаче не включва лице,
което подлежи на данъчно облагане в тази
държава само по отношение на доходи от
източници в тази държава.
2. Когато въз основа на разпоредбите на
ал. 1 едно физическо лице е местно лице на
двете договарящи държави, неговото положение се определя, както следва:
а) то се счита за местно лице само на
държавата, в която разполага с постоянно
жилище; ако то разполага с постоянно жилище в двете държави, то се счита за местно
лице само на държавата, с която има по-тесни
лични и икономически връзки (център на
жизнени интереси);
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б) ако държавата, в която е центърът на
жизнените му интереси, не може да бъде
определена или ако то не разполага с постоянно жилище в нито една от двете държави,
то се счита местно лице само на държавата,
в която обичайно пребивава;
в) ако то обичайно пребивава в двете
държави или в нито една от тях, то се счита
за местно лице само на държавата, на която
е гражданин;
г) ако то е гражданин и на двете държави или на нито една от тях, компетентните
органи на договарящите държави ще решат
въпроса чрез взаимно споразумение.
3. Когато в съответствие с разпоредбите
на ал. 1 лице, което не е физическо лице, е
местно лице на двете договарящи държави,
компетентните органи на договарящите държави ще определят чрез взаимно споразумение
договарящата държава, на която това лице се
счита за местно лице за целите на Спогодбата.
Член 5
Място на стопанска дейност
1. За целите на тази Спогодба терминът
„място на стопанска дейност“ означава определено място на дейност, чрез което се
извършва цялостно или частично стопанската
дейност на едно предприятие.
2. Терминът „място на стопанска дейност“
включва по-специално:
а) място на управление;
б) клон;
в) офис;
г) фабрика;
д) работилница; и
е) мина, нефтен или газов кладенец, кариера или всяко друго място за добиване на
природни богатства.
3. С т рои т ел на п лоща д к а, с т рои т елен,
монтажен или инсталационен обект представляват място на стопанска дейност само ако
продължават повече от дванадесет месеца.
4. Независимо от предходните разпоредби
на този член се счита, че терминът „място
на стопанска дейност“ не включва:
а) използването на съоръжения единствено
с цел складиране, излагане или доставка на
стоки, принадлежащи на предприятието;
б) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с
цел складиране, излагане или доставка;
в) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, единствено с
цел преработката им от друго предприятие;
г) поддържането на запаси от стоки, принадлежащи на предприятието, които са изложени
на търговски панаир или изложение и които
се продават от предприятието след края на
такъв панаир или изложение;
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д) поддържане на определено място на
дейност единствено за покупка на стоки или
за събиране на информация за предприятието;
е) поддържане на определено място на
дейност само за извършване на всяка друга
дейност за предприятието, която има подготвителен или спомагателен характер;
ж) поддържане на определено място на
дейност само за осъществяване на което и да
е съчетание от посочените в букви от „а“ до
„е“ дейности, при положение че цялостната
дейност на това определено място на дейност,
произтичаща от това съчетание, има подготвителен или спомагателен характер.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 1
и 2, когато лице, което не е представител с
независим статут, за когото се прилага ал. 6,
действа от името на предприятие и има и
обичайно упражнява в едната договаряща
държава правото да сключва договори от
името на предприятието, ще се счита, че
това предприятие има място на стопанска
дейност в тази държава по отношение на
всички дейности, които това лице извършва
за предприятието, освен ако дейностите на
такова лице са ограничени до посочените в
ал. 4, които, ако се извършват чрез определено място на дейност, не биха направили
това определено място на дейност място на
стопанска дейност съгласно разпоредбите на
тази алинея.
6. Не се счита, че едно предприятие има
място на стопанска дейност в едната договаряща държава само защото то извършва
дейност в тази държава посредством брокер,
комисионер или друг представител с независим
статут, при условие че такива лица действат в
обичайните граници на своята дейност.
7. Обстоятелството, че дружество, което е
местно лице на едната договаряща държава,
контролира или е контролирано от дружество,
което е местно лице на другата договаряща
държава или което извършва стопанска дейност в тази друга държава (чрез място на стопанска дейност или по друг начин), не прави
само по себе си което и да е от дружествата
място на стопанска дейност на другото.
Глава III
ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ
Член 6
Доходи от недвижимо имущество
1. Доходи, получени от местно лице на
едната договаряща държава от недвижимо
имущество (включително доходи от селско и
горско стопанство), намиращо се в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данъци в тази друга държава.
2. Терминът „недвижимо имущество“ има
съдържанието, което му придава законодателството на договарящата държава, в която
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се намира въпросното имущество. Терминът
във всички случаи включва имуществото,
принадлежащо към недвижимото имущество,
добитък и оборудване, използвани в селското
и горското стопанство, правата, спрямо които
се прилагат разпоредбите на общото законодателство относно поземлената собственост,
плодоползването на недвижимо имущество,
както и правата върху променливи или определени по размера си плащания, представляващи компенсация за разработването или за
предоставяне на правото за разработване на
минерални залежи, извори и други природни
ресурси. Морски и речни кораби и самолети
не се считат за недвижимо имущество.
3. Разпоредбата на ал. 1 се прилага по
отношение на доходи, получени от пряко използване, отдаване под наем или използване
под каквато и да е друга форма на недвижимо
имущество.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 3 се прилагат
също така и по отношение на доходи от недвижимо имущество на предприятие.
Член 7
Печалби от стопанска дейност
1. Печалбите на предприятие на едната
договаряща държава се облагат само в тази
държава, освен ако предприятието извършва стопанска дейност в другата договаряща
държава чрез място на стопанска дейност,
намиращо се там. Ако предприятието извършва стопанска дейност по този начин,
печалбите на предприятието могат да се
облагат в другата държава, но само такава
част от тях, каквато е причислима към това
място на стопанска дейност.
2. Като се има предвид разпоредбата на
ал. 3, когато предприятие на едната договаряща държава извършва стопанска дейност
в другата договаряща държава чрез място
на стопанска дейност, намиращо се там, във
всяка договаряща държава към това място
на стопанска дейност ще се причисляват
печалбите, които то би получило, ако беше
различно и отделно предприятие, извършващо
същите или подобни дейности при същите
или подобни условия и работещо напълно
независимо от предприятието, на което то е
място на стопанска дейност.
3. При определянето на печалбите от място
на стопанска дейност се допуска приспадане
на разходите, които са извършени за целите на
мястото на стопанска дейност, включително
управленските и общите административни
разходи, извършени както в държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност,
така и на всяко друго място.
4. Доколкото в едната договаряща държава
обичайно е възприето печалбите, които се причисляват към мястото на стопанска дейност,
да се определят на базата на разпределение на
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съвкупната печалба на предприятието между
отделните му звена, ал. 2 няма да се счита
ограничаваща за тази договаряща държава
да определя облагаемите печалби чрез така
възприетия обичаен начин на разпределение;
така приетият начин на разпределение обаче
трябва да е такъв, че резултатът да съответства
на принципите, съдържащи се в този член.
5. Не се причисляват печалби към мястото
на стопанска дейност само поради обикновена
покупка от това място на стопанска дейност
на стоки за предприятието.
6. За целите на предходните алинеи печалбите, причислими към мястото на стопанска
дейност, се определят ежегодно по един и същ
начин, освен ако не съществува сериозна и
основателна причина за противното.
7. Когато печалбите включват елементи
от доход, разгледани отделно в други членове на тази Спогодба, разпоредбите на тези
членове няма да се засягат от разпоредбите
на този член.
Член 8
Международен транспорт
1. Печалбите на местно лице на едната
договаряща държава от използване на кораби,
самолети, железопътни или пътни превозни
средства в международния транспорт се облагат само в тази държава.
2. Печалбите на местно лице на едната
договаряща държава от използване на речни
кораби във вътрешния воден транспорт се
облагат само в тази държава.
3. Разпоредбите на ал. 1 се прилагат също
и по отношение на печалби от участие в пул,
съвместна стопанска дейност или международна експлоатационна агенция.
Член 9
Свързани предприятия
1. Когато:
а) предприятие на едната договаряща държава участва пряко или непряко в управлението,
контрола или имуществото на предприятие
на другата договаряща държава, или
б) едни и същи лица участват пряко или
непряко в управлението, контрола или имуществото на предприятие на едната договаряща държава и на предприятие на другата
договаряща държава, и в двата случая между
двете предприятия в техните търговски или
финансови отношения са приети или наложени
условия, различни от тези, които биха били
приети между независими предприятия, тогава
всяка печалба, която, ако ги нямаше тези условия, би възникнала, но поради тези условия
не е възникнала за едно от предприятията,
може да бъде включена в печалбите на това
предприятие и съответно обложена с данък.
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2. Когато една от договарящите държави
включи в печалбите на предприятие на тази
държава и съответно обложи с данък печалби,
по отношение на които предприятие на другата договаряща държава е било подложено
на облагане с данък в тази друга държава и
така включените печалби са печалби, които
биха възникнали за предприятието на първата
посочена държава, ако договорените условия
между двете предприятия бяха такива, каквито биха били договорени между независими
предприятия, то тогава тази друга държава
може да направи съответната корекция на
начисления от нея данък върху тези печалби.
При извършването на такава корекция ще се
вземат предвид другите разпоредби на тази
Спогодба и компетентните органи на договарящите държави при необходимост ще се
консултират един с друг.
Член 10
Дивиденти
1. Дивидентите, платени от дружество,
местно лице на едната договаряща държава, на местно лице на другата договаряща
държава, могат да се облагат с данък в тази
друга държава.
2. Въпреки това такива дивиденти могат да
се облагат с данък и в договарящата държава,
на която дружеството, изплащащо дивидентите, е местно лице, и в съответствие със
законодателството на тази държава, но, ако
притежателят на дивидентите е местно лице
на другата договаряща държава, така начисленият данък няма да надвишава 5 процента
от брутната сума на дивидентите.
Тази алинея не засяга данъчното облагане
на дружеството по отношение на печалбите,
от които се изплащат дивидентите.
Тази алинея няма да се прилага по отношение на доход, който е приравнен на дивиденти за данъчни цели съгласно действащото
законодателство на Румъния, или дивидент,
който представлява скрито разпределение на
печалбата съгласно действащото законодателство на България. В такива случаи всяка
договаряща държава прилага своето вътрешно
законодателство по отношение на такъв доход.
3. Терминът „дивиденти“, употребен в този
член, означава доходи от акции или други
права, даващи право на участие в печалбите,
с изключение на вземания за дълг, доходи,
получени от пълна или частична ликвидация
на дружество, както и доходи от други права,
които са подчинени на същия данъчен режим
като доходи от акции, в съответствие със
законодателството на държавата, на която
дружеството, извършващо разпределението,
е местно лице.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако притежателят на дивидентите, който е
местно лице на едната договаряща държава,
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извършва стопанска дейност в другата договаряща държава, на която е местно лице
дружеството, изплащащо дивидентите, чрез
място на стопанска дейност, разположено там,
и участието, във връзка с което се изплащат
дивидентите, е действително свързано с това
място на стопанска дейност. В този случай
се прилагат разпоредбите на чл. 7.
5. Когато дружество, което е местно лице
на едната договаряща държава, полу чава
печалби или доходи от другата договаряща
държава, тази друга държава не може да
налага никакъв данък върху дивидентите,
платени от дружеството, освен доколкото
тези дивиденти са платени на местно лице на
тази друга държава или доколкото участието,
във връзка с което са платени дивидентите, е
действително свързано с място на стопанска
дейност, разположено в тази друга държава,
нито да облага неразпределените печалби на
дружеството с данък върху неразпределените
печалби на дружеството, дори ако изплатените
дивиденти или неразпределените печалби се
състоят изцяло или частично от печалби или
доходи, произхождащи в тази друга държава.
6. Разпоредбите на този член не се прилагат,
ако основната цел или една от основните цели
на всяко лице, заинтересовано от издаването
или прехвърлянето на акциите или другите
права, по отношение на които се изплащат
дивидентите, е да се облагодетелства от
този член посредством такова издаване или
прехвърляне.
Член 11
Лихви
1. Лихвите, произхождащи от едната договаряща държава и платени на местно лице
на другата договаряща държава, могат да се
облагат с данък в тази друга държава.
2. Такива лихви обаче могат да се облагат
с данък и в договарящата държава, в която
възникват, и съобразно законодателството на
тази държава, но ако притежателят на лихвите
е местно лице на другата договаряща държава,
така наложеният данък няма да надвишава 5
процента от брутната сума на лихвите.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 2
лихвите, възникнали в едната договаряща
държава, са освободени от облагане с данък в
тази държава, ако са получени и притежавани
от другата договаряща държава или нейна
административно-териториална единица или
орган на местна власт, или от Централната
банка на тази друга държава, или от всяка
агенция, банка или институция на тази друга
държава, нейна административно-териториална единица или орган на местна власт, или
ако вземанията за дълг на местно лице на
другата договаряща държава са гарантирани,
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застраховани или финансирани от финансова институция, изцяло притежавана от тази
друга държава.
4. Терминът „лихви“, използван в този член,
означава доход от вземания за дълг от всякакъв
вид, независимо от това дали са обезпечени,
или не с ипотека и носещи или не правото
на участие в печалбите на длъжника, и поспециално доходи от държавни ценни книжа
и доходи от бонове и облигации, включително
от премии и бонуси, свързани с такива ценни
книжа, бонове или облигации. Санкции за
закъснели плащания не се считат за лихви
за целите на този член.
5. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат, ако притежателят на лихвите, който е
местно лице на едната договаряща държава, извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава, от която произхождат
лихвите, посредством място на стопанска
дейност, разположена там, и вземането за
дълг, във връзка с което се плащат лихвите,
е действително свързано с такова място на
стопанска дейност. В този случай се прилагат
разпоредбите на чл. 7.
6. Лихвите се считат за възникнали в едната
договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът
на лихвите, независимо дали е местно лице
на едната договаряща държава, или не, притежава в едната договаряща държава място
на стопанска дейност, във връзка с което е
възникнал дългът, който поражда плащането
на лихвите, и тези лихви са за сметка на такова
място на стопанска дейност, ще се счита, че
тези лихви произхождат от държавата, в която се намира мястото на стопанска дейност.
7. Когато поради особени взаимоотношения
между платеца и притежателя или между тях
двамата и някое друго лице сумата на лихвите, като се има предвид вземането за дълг,
във връзка с което се изплащат, надвишава
сумата, която би била договорена меж ду
платеца и притежателя при липсата на тези
взаимоотношения, разпоредбите на този член
се прилагат само по отношение на последната
сума. В такъв случай надвишаващата сума се
облага съобразно законодателството на всяка
договаряща държава, като се имат предвид
останалите разпоредби на тази Спогодба.
8. Разпоредбите на този член не се прилагат,
ако основната цел или една от основните цели
на всяко лице, заинтересовано от възникването
или прехвърлянето на вземанията за дълг, по
отношение на което се изплащат лихвите, е да
се облагодетелства от този член посредством
такова възникване или прехвърляне.
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Член 12
Авторски и лицензионни възнаграждения
1. Авторските и лицензионните възнаграждения, произхождащи от едната договаряща
държава и платени на местно лице на другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Такива авторски и лицензионни възнаграждения обаче могат да се облагат с
данък и в договарящата държава, от която
произхождат, и съобразно законодателството
на тази държава, но ако притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения е
местно лице на другата договаряща държава,
така наложеният данък няма да надвишава 5
процента от брутната сума на авторските и
лицензионните възнаграждения.
3. Терминът „авторски и лицензионни възнаграждения“, използван в този член, означава
плащания от всякакъв вид, получени за използване или за правото на използване на всяко
авторско право за литературно, художествено
или научно произведение, включително софтуер, кинофилми, както и филми или записи за
радио- или телевизионно излъчване, на всеки
патент, търговска марка, чертеж или модел,
план, секретна формула или процес, или за
използването или за правото на използване
на всяко промишлено, търговско или научно
оборудване, или за информация (ноу-хау),
отнасяща се до промишлен, търговски или
научен опит.
4. Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат,
ако притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения, който е местно лице
на едната договаряща държава, извършва
стопанска дейност в дру гата договаряща
държава, от която произхождат авторските и
лицензионните възнаграждения, чрез място
на стопанска дейност, разположено там, и
правото или имуществото, във връзка с които се изплащат авторските и лицензионните
възнаграждения, е действително свързано с
такова място на стопанска дейност. В този
случай се прилагат разпоредбите на чл. 7.
5. А вторските и лицензионните възнаграждения се считат за възникнали в едната
договаряща държава, когато платецът е местно
лице на тази държава. Когато обаче платецът
на авторските и лицензионните възнаграждения, независимо дали е местно лице на едната
договаряща държава, или не, притежава в
едната договаряща държава място на стопанска дейност, във връзка с което възниква
задължението за изплащане на авторските
и лицензионните възнаграж дения, и тези
авторски и лицензионни възнаграждения са
за сметка на такова място на стопанска дейност, то тогава ще се счита, че тези авторски
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и лицензионни възнаграждения възникват
в държавата, в която се намира мястото на
стопанска дейност.
6. Когато поради особените взаимоотношения между платеца и притежателя или между
тях двамата и някое друго лице сумата на
авторските и лицензионните възнаграждения,
като се има предвид използването, правото
или информацията, за които те се плащат,
надвишава сумата, която би била договорена
между платеца и притежателя при липсата
на такива взаимоотношения, разпоредбите
на този член ще се прилагат само по отношение на последната сума. В такъв случай
надвишаващата сума ще се облага съобразно законодателството на всяка договаряща
държава, като се имат предвид останалите
разпоредби на тази Спогодба.
7. Разпоредбите на този член не се прилагат, ако основната цел или една от основните
цели на всяко лице, заинтересовано от възникването или прехвърлянето на правата, по
отношение на които се изплащат авторските
и лицензионните възнаграждения, е да се
облагодетелства от този член посредством
такова възникване или прехвърляне.
Член 13
Печалби от прехвърляне на имущество
1. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава от прехвърляне
на недвижимо имущество, посочено в чл. 6
и намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга
държава.
2. Печалбите от прехвърляне на движимо
имущество, съставляващо част от активите
на място на стопанска дейност, което предприятие на едната договаряща държава има
в другата договаряща държава, включително
печалбите от прехвърляне на такова място на
стопанска дейност (самостоятелно или заедно
с цялото предприятие), могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
3. Печалбите на местно лице на едната договаряща държава от прехвърляне на
кораби, самолети, железопътни или пътни
превозни средства, използвани в международния транспорт, речни кораби, използвани във
вътрешния воден транспорт, или на движимо
имущество, свързано с използването на такива
превозни средства, се облагат с данък само
в тази държава.
4. Печалбите, получени от местно лице на
едната договаряща държава от прехвърляне на
акции или дялове, които придобиват повече
от 50 процента от стойността си пряко или
непряко от недвижимо имущество, разположено в другата договаряща държава, могат
да се облагат с данък в тази друга държава.
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5. Печалбите от прехвърляне на всякакво
имущество, различно от посоченото в ал. 1,
2, 3 и 4, се облагат с данък само в договарящата държава, на която прехвърлителят е
местно лице.
Член 14
Доходи от трудово правоотношение
1. Като се имат предвид разпоредбите на
чл. 15, 17, 18 и 20, заплати, надници и други
подобни възнаграждения, получени от местно
лице на едната договаряща държава въз основа на трудово правоотношение, се облагат с
данък само в тази държава, освен ако трудът
се полага в другата договаряща държава. Ако
трудът се полага по този начин, така получените възнаграждения могат да се облагат
с данък в тази друга държава.
2. Независимо от разпоредбата на ал. 1
възнаграждение, получено от местно лице на
едната договаряща държава за положен труд
в другата договаряща държава, се облага с
данък само в първата посочена държава, ако:
а) получателят пребивава в другата държава
за период или периоди, ненадвишаващи общо
183 дни във всеки дванадесетмесечен период, започващ или завършващ в съответната
данъчна година, и
б) възнаграждението е платено от или за
сметка на работодател, който не е местно
лице на другата държава, и
в) възнаграждението не е за сметка на място
на стопанска дейност, което работодателят
притежава в другата държава.
3. Независимо от предходните разпоредби
на този член възнаграждение, получено за
положен труд на борда на кораб, речен кораб,
самолет, железопътно или пътно превозно
средство, използвани в международния транспорт от местно лице на едната договаряща
държава, може да се облага с данък в тази
държава.
Член 15
Директорски възнаграждения
Директорски възнаграждения и други подобни плащания, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на член на борд на директорите или на друг
подобен орган на дружество, което е местно
лице на другата договаряща държава, могат
да се облагат с данък в тази друга държава.
Член 16
Художествени изпълнители и спортисти
1. Независимо от разпоредбите на чл. 7
и 14 доходите, получени от местно лице на
едната договаряща държава в качеството му
на художествен изпълнител, като театрален,
кино-, радио- или телевизионен артист или
като музикант, или като спортист, от личната
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му дейност като такъв, извършвана в другата
договаряща държава, могат да се облагат с
данък в тази друга държава.
2. Когато доходи от личната дейност, извършвана от художествен изпълнител или
спортист в качеството му на такъв, се получават не от самия художествен изпълнител
или спортист, а от друго лице, тези доходи
независимо от разпоредбите на чл. 7 и 14
могат да се облагат с данък в договарящата
държава, в която се извършва дейността на
художествения изпълнител или спортиста.
3. Независимо от разпоредбите на ал. 1 и
2 доходи, получени от дейности, извършвани
от художествени изпълнители или спортисти
в едната договаряща държава, когато посещението в тази държава се финансира изцяло от
публични фондове на другата държава или на
нейни административно-териториални единици или органи на местна власт, или от тяхна
обществена институция, и дейностите не се
извършват с цел реализиране на печалби, са
освободени от облагане с данък в договарящата
държава, в която се извършват тези дейности.
Член 17
Пенсии и анюитети
1. Като се имат предвид разпоредбите на
чл. 18, ал. 2, пенсии и други подобни плащания във връзка с трудово правоотношение в
миналото и анюитети, изплатени на местно
лице на едната договаряща държава, се облагат
с данък само в тази държава.
2. Независимо от разпоредбите на ал. 1
на този член плащания, извършени на основание обществена схема, което е част от
социалноосигурителната система на едната
договаряща държава, се облагат с данък само
в тази държава.
3. Терминът „анюитети“ означава определени суми, които се изплащат периодично в
определено време пожизнено или в течение
на определен или определим период от време, в изпълнение на задължението за пълно
и съответно възстановяване на извършените
плащания в пари или в тяхна равностойност.
Член 18
Държавна служба
1. а) Заплати, надници и други подобни възнаграждения, различни от пенсии, изплатени
от едната договаряща държава или от нейна
административно-териториална единица или
от неин орган на местна власт на физическо
лице за извършени услуги на тази държава
или единица или орган, се облагат с данък
само в тази държава.
б) Такива заплати, надници и други подобни
възнаграждения обаче се облагат с данък само
в другата договаряща държава, ако услугите
са извършени в тази държава и физическото
лице е местно лице на тази държава, което:
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(i) е гражданин на тази държава; или
(ii) не е станало местно лице на тази държава единствено с цел извършване на услугите.
2. а) Всяка пенсия, изплатена от или за
сметка на фондове, създадени от едната договаряща държава или нейна административно-териториална единица или неин орган на
местна власт, на физическо лице за извършени услуги на тази държава или единица или
орган, се облага с данък само в тази държава.
б) Такава пенсия обаче се облага с данък
само в другата договаряща държава, ако физическото лице е местно лице и гражданин
на тази държава.
3. Разпоредбите на чл. 14, 15, 16 и 17 се
прилагат по отношение на заплати, надници,
пенсии или други подобни възнаграждения за
услуги, извършени във връзка със стопанска
дейност, осъществена от едната договаряща
държава или нейна административно-териториална единица или неин орган на местна
власт.

2. Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат по
отношение на доходи, различни от доходи от
недвижимо имущество, определено в ал. 2 на
чл. 6, когато притежателят на такива доходи
като местно лице на едната договаряща държава извършва стопанска дейност в другата
договаряща държава чрез намиращо се там
място на стопанска дейност и правото или
имуществото, във връзка с които се изплаща
доходът, са действително свързани с такова
място на стопанска дейност. В този случай
се прилагат разпоредбите на чл. 7.
3. Разпоредбите на този член не се прилагат, ако основната цел или една от основните
цели на всяко лице, заинтересовано от възникването или прехвърлянето на правата, по
отношение на което се изплащат доходите, е да
се облагодетелства от този член посредством
такова възникване или прехвърляне.
Глава IV
МЕТОДИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Член 19
Студенти и стажанти
Плащания, които студент или стажант,
който е или е бил непосредствено преди
пристигането си в едната договаряща държава
местно лице на другата договаряща държава и
който се намира в първата посочена държава
единствено с цел образование или стаж, получава за своята издръжка, образование или
стаж, не се облагат с данък в тази държава
при условие, че тези плащания са от източници извън тази държава.

Член 22
Избягване на двойното данъчно облагане
1. В Румъния двойното данъчно облагане
се избягва, както следва:
Когато местно лице на Румъния получава
доходи, които в съответствие с разпоредбите
на тази Спогодба могат да се облагат с данък в България, Румъния ще допусне, като
приспадане от данъка върху доходите на това
местно лице сума, равна на данъка върху
доходите, платен в България.
Такова приспадане обаче няма да надвишава
тази част от данъка върху доходите, изчислен
преди приспадането, която е причислима към
доходите, които могат да бъдат обложени с
данък в България.
2. В България двойното данъчно облагане
се избягва, както следва:
а) когато местно лице на България получава
доходи, които в съответствие с разпоредбите
на тази Спогодба могат да се облагат с данък
в Румъния, България ще допусне, като приспадане от данъка върху доходите на това местно
лице сума, равна на данъка върху доходите,
платен в Румъния; такова приспадане обаче
няма да надвишава тази част от данъка върху
доходите, изчислен преди приспадането, която
е причислима към доходите, които могат да
бъдат обложени с данък в Румъния;
б) когато в съответствие с която и да е
разпоредба на тази Спогодба полученият доход от местно лице на България е освободен
от облагане с данък в България, България
може независимо от това да вземе предвид
освободения доход при изчисляване на размера на данъка върху останалия доход на това
местно лице.

Член 20
Преподаватели и научни работници
Физическо лице, което посещава едната
договаряща държава за период, ненадвишаващ
две години, единствено с цел преподаване или
извършване на научно изследване в университет, колеж, училище или друга призната
образователна институция в тази държава
и което е или е било непосредствено преди
това посещение местно лице на другата договаряща държава, се освобождава от данък
в първата посочена държава по отношение
на всяко възнаграждение за такова преподаване или научно изследване, при условие че
това възнаграждение е получено от него от
източници извън тази държава.
Член 21
Други доходи
1. Елементи от дохода на местно лице на
едната договаряща държава независимо от
техния източник, които не са изрично посочени
в предходните членове на тази Спогодба, се
облагат с данък само в тази държава.
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Глава V
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 23
Равенство в третирането
1. Националните лица на едната договаряща
държава не подлежат в другата договаряща
държава на каквото и да е данъчно облагане
или свързаните с него задължения, които са
различни или по-обременителни от данъчното
облагане и свързаните с него задължения,
на които са или могат да бъдат подложени
при същите обстоятелства, и по-специално
по отношение на качеството местно лице,
националните лица на тази друга държава.
Независимо от разпоредбите на чл. 1 тази
разпоредба се прилага и по отношение на
лица, които не са местни лица на едната или
на двете договарящи държави.
2. Данъчното облагане на място на стопанска дейност, което предприятие на едната
договаряща държава има в другата договаряща
държава, не може да бъде по-неблагоприятно
в тази друга държава, отколкото данъчното
облагане на предприятия на тази друга държава, които извършват същите дейности. Тази
разпоредба няма да се счита като задължаваща
едната договаряща държава да предоставя на
местни лица на другата договаряща държава
каквито и да е лични намаления, облекчения
или приспадания за целите на данъчното
облагане с оглед гражданското им състояние
или семейните им задължения, каквито тя
предоставя на собствените си местни лица.
3. Освен в случаите, когато се прилагат
разпоредбите на ал. 1 на чл. 9, ал. 7 на чл. 11
или ал. 6 на чл. 12, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други плащания,
извършени от предприятие на едната договаряща държава на местно лице на другата
договаряща държава, за целите на определяне
на облагаемите печалби на това предприятие
ще се приспадат при същите условия, както
ако са били платени на местно лице на първата посочена държава.
4. Предпри яти я на едната договаряща
държава, имуществото на които изцяло или
частично се притежава или контролира, пряко
или непряко, от едно или повече местни лица
на другата договаряща държава, няма да се
подлагат в първата посочена държава на каквото и да е данъчно облагане или свързаните
с него задължения, които са различни или
по-обременителни от данъчното облагане и
свързаните с него задължения, на които са
или могат да бъдат подложени други подобни
предприятия на първата посочена държава.
5. Разпоредбите на този член се прилагат
само по отношение на данъците, които са в
обхвата на тази Спогодба.
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Член 24
Процедура на взаимно споразумение
1. Когато едно лице счете, че действията
на едната или на двете договарящи държави
водят или ще доведат за него до данъчно
облагане, несъответстващо на разпоредбите
на тази Спогодба, то може независимо от
средствата за защита, предвидени в националните законодателства на тези държави,
да представи своя случай пред компетентния
орган на договарящата държава, на която е
местно лице, или ако случаят му е по ал. 1 на
чл. 23, пред компетентния орган на договарящата държава, на която е национално лице.
Случаят трябва да бъде представен в срок три
години от първото уведомяване за действието,
водещо до данъчно облагане, несъответстващо
на разпоредбите на Спогодбата.
2. Компетентният орган, ако счете, че
възражението е основателно, и ако не е в
състояние да достигне сам до удовлетворително разрешение, ще положи усилия да реши
случая посредством взаимно споразумение с
компетентния орган на другата договаряща
държава с оглед да се избегне данъчно облагане, което не е в съответствие със Спогодбата. Всяко постигнато споразумение ще се
приложи независимо от сроковете, предвидени
в националното законодателство на договарящите държави.
3. Компетентните органи на договарящите държави ще положат усилия да разрешат
посредством взаимно споразумение всички
затруднения или съмнения, възникващи във
връзка с тълкуването или прилагането на Спогодбата. Те също така могат да се консултират
взаимно за избягване на двойното данъчно
облагане за случаи, които не са предвидени
в Спогодбата.
4. Компетентните органи на договарящите държави могат да контактуват директно
помежду си с цел постигане на споразумение
по смисъла на предходните алинеи.
Член 25
Обмен на информация
1. Компетентните органи на договарящите
държави ще си разменят такава информация,
за която може да се предвиди, че се отнася към
изпълнение на разпоредбите на тази Спогодба
или към администрирането или привеждането
в изпълнение на вътрешните законодателства
относно данъци от всякакъв вид и описание,
наложени от страна на договарящите държави
или техни административно-териториални
единици или органи на местна власт, доколкото предвиденото в тях данъчно облагане
не противоречи на Спогодбата. Обменът на
информация не е ограничен от чл. 1 и 2.
2. Всяка информация, получена съгласно
ал. 1 от едната договаряща държава, ще се счита за поверителна също както информацията,
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получена съобразно вътрешното законодателство на тази държава, и ще се разкрива само
на лица или органи (включително съдилища
и административни органи), занимаващи се с
определянето или събирането, принудителното
изпълнение или наказателното преследване,
решаването на жалби във връзка с данъците, посочени в ал. 1, или с контрола върху
горните дейности. Такива лица или органи
ще ползват информацията само за такива
цели. Те могат да разкриват информацията
на съдебни процеси или при постановяване
на съдебни решения. Независимо от горното
информация, получена от едната договаряща
държава, може да бъде използвана за други
цели, когато тази информация може да бъде
използвана за такива други цели съгласно
законодателствата на двете държави и компетентният орган на предоставящата държава
разреши такава употреба.
3. Разпоредбите на ал. 1 и 2 в никакъв случай няма да се разглеждат като налагащи на
една от договарящите държави задължението:
а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на другата
договаряща държава;
б) да предоставя информация, която не
може да се получи съгласно законите или по
обичайна административна процедура на тази
или на другата договаряща държава;
в) да предоставя информация, която би
разкрила каквато и да е търговска, стопанска,
промишлена, икономическа или професионална тайна или търговска процедура, или
информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред (ordre public).
4. Когато едната договаряща държава поиска
информация в съответствие с този член, другата договаряща държава ще използва своите
способи за събиране на информация, за да
набави поисканата информация, дори когато
тази друга държава може да не се нуждае от
тази информация за собствени данъчни цели.
Задължението по предходното изречение се
ограничава от ал. 3, но в никакъв случай
това ограничение няма да се разглежда като
даващо право на едната договаряща държава
да откаже предоставянето на информация
само поради това, че няма собствен интерес
от такава информация.
5. Разпоредбите на ал. 3 в никакъв случай
няма да се разглеждат като даващи право
на едната договаряща държава да откаже
предоставянето на информация само поради
това, че информацията се пази от банка, друга
финансова институция, номиниран представител или лице, което действа като агент или
фидуциар, или поради това, че информацията
е свързана с участие в определено лице.
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Член 26
Съдействие при събиране на данъци
1. Договарящите държави взаимно си предоставят съдействие при събиране на публични
вземания. Това съдействие не е ограничено
от чл. 1 и 2. Компетентните органи на договарящите държави могат да определят начина на прилагане на този член чрез взаимно
споразумение.
2. Терминът „публично вземане“, използван в този член, означава сума, дължима във
връзка с данъци от всякакъв вид и описание,
наложени от страна на договарящите държави
или техни административно-териториални
единици или органи на местна власт, доколкото предвиденото данъчно облагане не
противоречи на тази Спогодба или на всяко
друго споразумение, по което договарящите
държави са страни, както и лихви, административни санкции и разходи за събирането
или обезпечаването, свързани с тази сума.
3. Когато публично вземане на едната договаряща държава подлежи на принудително
изпълнение съгласно законите на тази държава
и се дължи от лице, което според законите
на тази държава към този момент не може
да възпрепятства неговото събиране, това
публично вземане по молба на компетентния
орган на тази държава се приема за целите
на събирането от компетентния орган на
другата договаряща държава. Това публично
вземане се събира от тази друга държава в съответствие с разпоредбите на нейните закони,
приложими към принудителното изпълнение
и събирането на нейните собствени данъци,
както ако публичното вземане беше публично
вземане на тази друга държава.
4. Когато публично вземане на едната договаряща държава е вземане, по отношение
на което тази държава може да предприеме
обезпечителни мерки съгласно своето законодателство, за да осигури неговото събиране,
това публично вземане по молба на компетентния орган на тази държава се приема
за целите на предприемане на действия по
обезпечаването от компетентния орган на
дру гата договаряща държава. Тази дру га
държава предприема обезпечителни мерки
по отношение на това публично вземане в
съответствие с разпоредбите на своето законодателство, както ако публичното вземане беше
публично вземане на тази друга държава, дори
ако към момента на прилагането на такива
мерки публичното вземане не подлежи на
принудително изпълнение в първата посочена
държава или се дължи от лице, което има
правото да възпрепятства неговото събиране.
5. Независимо от разпоредбите на ал. 3 и
4 публично вземане, което е прието от едната
договаряща държава за целите на ал. 3 или 4,
не подлежи в тази държава на ограниченията
на давностните срокове или не се ползва с
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привилегиите, предвидени за публични вземания по законите на тази държава, поради своя
характер на такова. В допълнение публично
вземане, което е прието от едната договаряща
държава за целите на ал. 3 или 4, не се ползва
в тази държава с привилегиите, предвидени
за това публично вземане по законите на
другата договаряща държава.
6. Действия, свързани със съществуването,
валидността или сумата на публично вземане
на едната договаряща държава, няма да се
предприемат пред съд или административен
орган на другата договаряща държава.
7. Когато във всеки един момент след
отправяне на молба по ал. 3 или 4 от едната
договаряща държава и преди другата договаряща държава да събере и преведе съответното публично вземане на първата посочена
д ържава, съот вет но то п убли чно вземане
престава да бъде:
а) в случаите на молба по ал. 3 – публично вземане на първата посочена държава,
което подлежи на принудително изпълнение
по законите на тази държава и се дължи от
лице, което към този момент не може да
възпрепятства неговото събиране по законите
на тази държава, или
б) в случаите на молба по ал. 4 – публично вземане на първата посочена държава, по
отношение на което тази държава съгласно
своето законодателство може да предприеме
обезпечителни мерки, за да осигури неговото
събиране,
компетентният орган на първата посочена
държава незабавно уведомява компетентния
орган на другата държава за този факт и, по
избор на другата държава, първата посочена
държава ще спре или оттегли молбата си.
8. В никакъв случай разпоредбите на този
член няма да се считат като налагащи на
едната договаряща държава задължението:
а) да предприема административни мерки,
отклоняващи се от законите и административната практика на тази или на другата
договаряща държава;
б) да предприема мерки, които биха противоречали на обществения ред (ordre public);
в) да предоставя съдействие, ако другата
договаряща държава не е изчерпала всички
разумни мерки за събиране или обезпечаване
според случая, които съществуват по нейните закони или според административната є
практика;
г) да предоставя съдействие в онези случаи, когато административната тежест за
тази държава е очевидно непропорционална
на ползата, която ще получи другата договаряща държава.

представителства и на консулските служби,
предоставяни съгласно общите принципи на
международното право или разпоредбите на
специални споразумения.
Глава VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27
Членове на дипломатически представителства и консулски служби
Нищо в тази Спогодба не засяга данъчните
привилегии на членовете на дипломатическите

За Република България:
За Румъния:
Карина Караиванова,
Еужен Орландо
заместник-министър
Теодовичи,
на финансите
министър на финансите

Член 28
Влизане в сила
1. Тази Спогодба влиза в сила от датата
на по-късното от уведомленията, изпратени
по дипломатически път, с които договарящите държави се уведомяват взаимно, че са
изпълнени изискванията на вътрешното законодателство за влизане в сила на Спогодбата.
2. Разпоредбите на Спогодбата се прилагат на или след първия ден на януари на
календарната година, следваща годината, в
която Спогодбата влиза в сила.
3. Спогодбата между правителството на
Република България и правителството на
Румъния за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от
облагане с данъци на доходите и имуществото, сключена в Букурещ на 1 юни 1994 г., ще
се счита за прекратена от датата на влизане в сила на тази Спогодба и ще прекрати
действието си от датата на прилагане на
тази Спогодба.
Член 29
Прекратяване
1. Тази Спогодба остава в сила за неопределено време, но всяка от договарящите
държави може да прекрати Спогодбата по
дипломатически път, като писмено уведоми
другата за прекратяването не по-късно от 30
юни на всяка календарна година, започваща
пет години след годината, в която Спогодбата
е влязла в сила.
2. В такъв случай Спогодбата ще се счита
за прекратена и ще спре да действа на и след
първия ден на януари на календарната година, следваща годината, в която е изпратено
уведомлението за прекратяване.
В удостоверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени за това,
подписаха тази Спогодба.
Съставена в два екземпляра в Крайова
на 24 април 2015 г. на български, румънски
и английск и език, като всичк и текстове
имат еднаква сила. В случай на различия в
тълкуването меродавен е английският текст.

6556
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за
провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за
провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ,
бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.;
изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от
2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от
2012 г. и бр. 31 от 2014 г. и бр. 70 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. такса за всеки кандидат за изпит;“
б) точка 2 се отменя.
2. В ал. 5 думите „ал. 4, т. 1, буква „а“ и
т. 2 – 4“ се заменят с „ал. 4, т. 3 и 4“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Теоретичният изпит се провежда в
кабинети на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. обособено работно място за всеки изпитван, изолирано по начин, непозволяващ
физически и визуален контакт между изпитваните лица по време на изпита;“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинеи 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се отменя.
2. В ал. 7 думите „теоретичен или“ се
заличават.
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В графика за изпитите се посочват
датите и номерата на комисиите за практическите изпити на групите, формирани от
учебните центрове, и съответно номерата на
комисиите за практическите изпити и на лицата за провеждане на теоретичните изпити
на групите, формирани от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.“
2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. избират и запазват предпочитаните от
тях дати и номера на комисии за провеждане на практически изпити, като отбелязват
поредния номер на комисията от незаетите
в електронния график и определени за про-
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веждане на изпити на групи, формирани от
учебните центрове, или“.
3. Алинея 7 се отменя.
§ 6. В чл. 35, ал. 2 думите „по ал. 1“ се
заменят с „на учебната площадка и МПС за
провеждане на изпита или уведомяват ръководителя на съответното регионално звено
на Изпълнителна агенци я „А втомобилна
администрация“ за предприемане на действия за отстраняване на несъответствието на
кабинета за изпит“.
§ 7. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. В кабинета за изпит изпитваните
лица нямат право да ползват и/или държат
у себе си други електронни устройства освен
електронното устройство, предназначено за
провеждане на изпита. Преди да заемат работните си места, изпитваните лица подлежат на проверка с техническо устройство за
наличието на електронни устройства у тях.“
§ 8. В чл. 37 ал. 4 се отменя.
§ 9. В чл. 53а ал. 1 се отменя.
§ 10. В чл. 54 думите „в чийто кабинет е
проведен теоретичният“ се заменят с „представил кандидати за“.
§ 11. Приложение № 3б към чл. 12, ал. 8
се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 12. Параграф 3 относно чл. 12, ал. 2, т. 3
и § 7 влизат в сила от 1 март 2017 г.
Министър:
Ивайло Московски
6431

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 3358-МИ
от 11 август 2016 г.

относно поправка на техническа грешка в Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г. на ЦИК
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка
в Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г. на
ЦИК, като в мотивната част на решението
вместо „ДВ, бр. 36 от 29.05.2016 г.“ да се чете:
„ДВ, бр. 39 от 26.05.2016 г.“.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
6685

Поправка. В Правилника за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 59 от 2016 г.) се прави следната поправка: В § 3,
т. 3 думите „т. 5 – 17“ да се четат „т. 15 – 17“.
6675
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 455
от 14 юли 2016 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Мерата“, разположена в землищата на с. Габерово и с. Дъбник,
община Поморие, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по точка № 18 от протокол № 23 от заседанието
на Министерския съвет на 8 юни 2016 г. разрешавам на „Фючър кепитъл естейт“ – ЕООД,
София – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 203529039, със седалище и адрес на управление – София, ж.к. Дружба, бл. 120,
вх. Г, ап. 8, ап. 116, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Мерата“, разположена в
землищата на с. Габерово и с. Дъбник, община
Поморие, област Бургас, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,981 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Разрешението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Мерата“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4663270,8

9589370,0

2.

4663041,0

9589167,6

№

X (m)

Y (m)

3.

4662957,0

9588825,7

4.

4663138,8

9588634,7

5.

4663669,0

9588410,0

6.

4663983,1

9588503,3

7.

4664203,4

9588896,9

8.

4664257,2

9589358,8

9.

4663759,1

9589558,3

10.

4663640,0

9589234,6

6404
РАЗРЕШЕНИЕ № 456
от 14 юли 2016 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Пет
гласец“, разположена в землищата на с. Костелево, община Враца, и с. Върбешница, община
Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 22 от протокол № 22 от заседанието на Министерския съвет на 1 юни 2016 г. разрешавам
на „Стоун продакшън БГ“ – ЕООД, София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК 203496048, със седалище и адрес на
управление – София 1606, район „Красно село“,
бул. Тотлебен 34, бл. 3, ет. 2, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ „Пет
гласец“, разположена в землищата на с. Костелево,
община Враца, и с. Върбешница, община Мездра,
област Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 2,7 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
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Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Пет гласец“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4699877

8532919

2.

4699884

8534983

3.

4698597

8534993

4.

4698420

8534247

5.

4697955

8534248

6.

4697968

8533615

7.

4699069

8533577

8.

4699138

8533089

6405
РАЗРЕШЕНИЕ № 457
от 14 юли 2016 г.
за търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, в площ „Балабан – 3“,
разположена в землищата на с. Бряговец, с. Падало, с. Кожухари и с. Странджево, община Крумовград, област Кърджали, и с. Бубино, община
Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение по
т. 21 от протокол № 22 от заседанието на Министерския съвет на 1 юни 2016 г. разрешавам на „Ен
Пи Джи Реформ“ – ЕООД, Пловдив – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
201677644, със седалище и адрес на управление – Пловдив 4000, район „Южен“, ул. Чорлу 84,
ет. 1, ап. 2, да извърши за своя сметка търсене
и проучване на неметални полезни изкопаеми –
индустриални минерали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства,
в площ „Балабан – 3“, разположена в землищата
на с. Бряговец, с. Падало, с. Кожухари и с. Странджево, община Крумовград, област Кърджали, и
с. Бубино, община Ивайловград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 4,574 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за търсене и проучване.
Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване,
сключен с титуляря.
Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Балабан – 3“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4546115

9446610

2.

4545915

9447260

3.

4543955

9446525

4.

4543405

9446770

5.

4542940

9446640

6.

4540000

9447195

7.

4540000

9446680

8.

4540540

9446345

9.

4543090

9445910

10.

4543330

9445390

11.

4543850

9445780

6406
РАЗРЕШЕНИЕ № 458
от 14 юли 2016 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Хаджи
Илия“, разположена в землищата на с. Горна
Кремена и с. Кален, община Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 21 от протокол № 24 от заседанието на
Министерския съвет на 15 юни 2016 г. разрешавам на „Стоун Продакшън БГ“ – ЕООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 203496048, със седалище и адрес на
управление – София, район „Красно село“, п.к.
1606, бул. Тотлебен 34, бл. 3, ет. 2, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Хаджи Илия“, разположена в землищата на
с. Горна Кремена и с. Кален, община Мездра,
област Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1,14 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
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5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Хаджи Илия“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4696265

8541501

2.

4696265

8542500

3.

4696000

8542500

4.

4696000

8543500

5.

4695501

8543500

6.

4695518

8543252

7.

4695579

8543246

8.

4695639

8543213

9.

4695732

8543095

10.

4695622

8542563

11.

4695521

8542562

12.

4695467

8542655

13.

4695385

8543069

14.

4695347

8543312

15.

4694782

8542881

16.

4694880

8542528

17.

4695820

8542531

18.

4695863

8542225

19.

4695774

8542196

20.

4695866

8541866

21.

4695797

8541756

22.

4695840

8541610

6407

МИНИСТEРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-525
от 22 юли 2016 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. № 93-7300
от 22.07.2016 г. нареждам:
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1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Мешата“, с. Венец, община
Карнобат, област Бургас, 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
232,128 дка земеделски земи, разположени в землището на с. Венец, община Карнобат, област Бургас,
и хидромелиоративна инфраструктура – собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД.
3. Учредителният комитет на сдружението
за напояване „Мешата“, с. Венец, да извърши
предвидените от закона действия по процедурите
на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Панайот Господинов – и.д. директор на
дирекция „Хидромелиорации“.
Министър
Д. Танева

6432

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 535-ДФ
от 21 юли 2016 г.
Като взе предвид, че представеното заявление
и приложените към него документи отговарят на
изискванията на ЗДКИСДПКИ и Наредба № 44
от 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите
дружества на основание чл. 141, ал. 1 във връзка
с чл. 144 ЗДКИСДПКИ и чл. 13, ал. 1, т. 6 ЗКФН,
Комисията за финансов надзор реши:
Издава разрешение на управляващо дружество
„Аларик Кепитъл“ – АД, за преобразуване чрез
вливане на ДФ „Аврора Кепитъл – Балансиран“
в „Аларик – Глобални Суровини“, организирани
и управлявани от УД „Аларик Кепитъл“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
ул. Екзарх Йосиф 7, ап. 7.
Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира изпълнението му.

6378

Председател:
Ст. Мавродиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 425
от 23 юни 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-209 от 3.06.2014 г. от „Артекс
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инженеринг“ – АД, Красимира Христова Атанасова и Атанас Христов Атанасов с искане за
разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и
застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ L-649,
711, 718, 842 – „За обществено обслужване и
жилищно строителство“ (имот с идентификатор
68134.1942.1283 по КККР) и XLIV – „За озеленяване“, в който попада имот с идентификатор
68134.1942.952, кв. 50, кв. Бояна, район „Витоша“.
Към заявлението са приложени: 2 бр. пълномощни; скица № 15-55176 от 21.05.2014 г. от
СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.1942.952 (номер по предходен план: 952,
кв. 48); документи за собственост на името на
Красимира Христова Атанасова и Атанас Христов
Атанасов: нотариален акт № 149, том VII, рег.
№ 13518, дело № 1128 от 6.12.2002 г. за 7/12 ид.ч.
от имот пл. № 814; нотариален акт № 126, том VII,
рег. № 13368, дело № 1108 от 4.12.2002 г. за 18/20
ид.ч. от имот пл. № 843; нотариален акт № 169,
том I, рег. № 9626, дело № 144 от 29.08.2002 г.
за имот пл. № 806; нотариален акт № 62, том
VII, рег. № 12904, дело № 1054 от 11.11.2002 г. за
108/120 ид.ч. от имот пл. № 844; скица № 64501 от
30.10.2013 г. от СГКК – София, за имот с идентификатор 49597.1706.76 (номер по предходен план:
623, кв. 1, парцел: XV-248) и 68134.1942.1283 (номер по предходен план: кв. 50, парцел L-649, 711,
748, 842); документи за собственост на името на
„Артекс инженеринг“ – АД: нотариален акт № 16,
том VI, peг. № 9043, дело № 841 от 14.09.2007 г. за
имот пл. № 649; нотариален акт № 96, том VIII,
peг. № 12235, дело № 1303 от 3.11.2008 г. за реална
част от имот пл. № 711, включена в УПИ L-649,
711; нотариален акт № 195, том II, рег. № 3607,
дело № 330 от 18.08.2010 г. за УПИ XLIII-748;
нотариален акт № 4, том II, рег. № 5155, дело
№ 176 от 22.08.2011 г. за реална част от имот с
идентификатор 68134.1942.1243; 2 бр. комбинирани скици по чл. 16, ал. 3 ЗКИР; мотивирано
предложение с обяснителна записка.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и са
представени становищата им.
Със Заповед № РД-09-50-641 от 30.07.2014 г.
на главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи ПУП – ИПРЗ в обхвата
на УПИ L-649, 711, 718, 842 – „За обществено
обслужване и жилищно строителство“ (имот
с идентификатор 68134.1942.1283 по КККР) и
XLIV – „За озеленяване“, в който попада имот
с идентификатор 68134.1942.952 и 68134.1942.1309,
кв. 50, кв. Бояна, район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-70-00-209 от 30.07.2014 г.
заповедта е изпратена до кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и до заявителя.
С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -2 09 -[1] о т
27.03.2015 г. „Артекс инженеринг“ – АД, заявява
съгласието си административното производство
по преписката да продължи само от името на
Красимира Христова Атанасова и Атанас Христов
Атанасов като собственици на имот с идентификатор 68134.1942.952, кв. 50, м. кв. Бояна, предвид
одобрения по искане на дружеството ПУП за
собствения им имот със Заповед № РД-09-50-641
от 30.07.2014 г. на главния архитект на СО.
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С ъ с за я в лен ие вх. № Г Р-70 - 0 0 -2 09 -[2] о т
4.09.2015 г. е внесен за процедиране и одобряване
проект за ИПРЗ. Към заявлението са приложени:
обяснителна записка; извадка от действащ ПУП;
скица № 15-155176 от 21.05.2014 г. от СГКК – София, за имот с идентификатор 68134.1942.952; комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР; документи
за собственост; експертна оценка на растителността, заверена от Дирекция „Зелена система“
при СО на 24.11.2008 г.; изходни данни от „Софийска вода“ – АД, по преписка вх. № ТУ-1351 от
17.04.2015 г.; съгласуване с изходни данни от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, от 22.04.2015 г.;
план за организация на движението, съгласуван
от ОПП – СДВР, и сектор „ОБД“ – СО.
С писмо изх. № ГР-70-00-209-[3] от 10.09.2015 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ до главния архитект на район
„Витоша“.
С писмо № 6602-363/2 от 18.12.2015 г. на главния
архитект на район „Витоша“ проектът е върнат
без постъпили възражения. Към писмото са представени доказателства за начина на извършване
на съобщаването.
Проектът е разгледан и приет с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-4 от 19.01.2016 г., т. 11, с решение да бъде изпратен за одобряване в СОС на
основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за одобряване на проект за ПУП е
направено от заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на поземлен имот с идентификатор 68134.1942.952
по КККР на район „Витоша“, попадащ частично
в УПИ XLIV – „Зa озеленяване“, кв. 50, м. кв. Бояна, по действащия ПУП, което се установява от
приложените документи за собственост и скица
от СГКК – София, както и от комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Съгласие с проекта е изразено върху графичната част от кмета на район „Витоша“ с оглед
предвиденото изменение в уличната регулация
и засягането на имот – общинска собственост.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със заповеди № 291 от 30.05.1980 г. на председателя на КАБ, № РД-09-50-330 от 19.06.1998 г.
на главния архитект на София, № РД-50-4 от
9.01.2006 г. на кмета на район „Витоша“, № РД09-50-862 от 28.06.2008 г. на главния архитект на
София, № РД-09-50-2051 от 23.12.2010 г. на главния
архитект на СО, № РД-50-37 от 24.03.2011 г. на
главния архитект на район „Витоша“, и заповеди,
касаещи артерия „Трайко Китанчев“, с № ИК-1004
от 20.11.1972 г. на председателя на ИК на СГНС и
№ 86 от 9.02.1974 г. на главния инженер на София.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-68 от 2.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта за ИПР се изменят границите на
УПИ XLIV – „Зa озеленяване“, за създаване на
нов УПИ XLIV-952 – „За жс“, по границите на
имот с идентификатор 68134.1942.952 в кадастралната карта с предназначение „За жилищно
строителство“. За частта от имот с идентификатор
68134.1942.1309 – общинска собственост, попадаща
извън действащата улична регулация се обособява
УПИ LII – „За инженерна инфраструктура“.
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Имот с идентификатор 68134.1942.952 – предмет на плана, попада в УПИ XLIV – „Зa озеленяване“. Промяната на предназначението на
предвидените по действащия ПУП озеленени
площи е допустима, тъй като предназначението
є е променено с ОУП на СО, запазено с ИОУП
на СО, съгласно който същата попада в зона
„Жм2“. Налице е хипотеза по чл. 62а, ал. 5 ЗУТ
за промяна предназначението на територията, в
която попада имотът – предмет на плана.
С урегулирането на имота с предназначение
„За жилищно строителство“ действащият ПР се
привежда в съответствие с действащия ОУП на
СО на основание § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО.
Одобряването на кадастрална карта за територията от своя страна представлява промяна в
устройствените условия, при които са одобрени
действащите ПУП.
Предвид горното са налице основанията за
ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134, ал. 4, т. 2 във
връзка с чл. 62а, ал. 5 ЗУТ и § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО.
Л и це т о (изход) к ъм ул и ца до нов У П И
XLIV-952 – „За жс“, е по новопредвидена улица
(локал) – изменение на локално платно по о.т.
524а – о.т. 524б – о.т. 524в – о.т. 525и – о.т. 525з
до о.т. 525ж.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Новопредвиденият локал води до изменение
границите на УПИ VIII-983, 985.
С проекта за ИПЗ се предвижда изграждане
на една свободностояща триетажна жилищна
сграда при Кк=10,0 м в границите на нов УПИ
XLIV-952 – „За жс“.
Проектът е съобразен с изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4, 5 и чл. 32 ЗУТ.
Предвид горното с одобряване на ПЗ не се
допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
За одобряване на проект за ИПЗ е налице
основание по чл. 134, ал. 2, т. 6 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 образец,
разрешено е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесен е проект
и са изпълнени предписанията в разрешението,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Проектът за ИПРЗ е в съответствие с изискванията на материалноправните разпоредби на
ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му и е
спазена процедурата по разрешаване, съобщаване
и одобряването му.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Изпълнени са изискванията за съгласуване на
проекта с експлоатационните дружества – „Софийска вода“ – АД, и „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД. Представен е съгласуван план за
организация на движението.
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Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представената експертна
оценка на растителността, заверена от Дирекция
„Зелена система“ при СО.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
С ИПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 136,
ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134, ал. 4, т. 2 и с
чл. 62а, ал. 5 ЗУТ и § 2, ал. 3 ПЗРЗУЗСО, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, 4, 5 и чл. 32,
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 6
от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-4 от 19.01.2016 г., т. 11, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на УПИ XLIV – „За озеленяване“, за
създаване на нов УПИ XLIV-952 – „За жс“, по
границите на поземлен имот с идентификатор
68134.1942.952 и нов УПИ LII – „За инженерна
инфраструктура“, от кв. 50; изменение на улична регулация на локално платно от о.т. 525г до
о.т. 525е за създаване на нова улица (локал) от
о.т. 525ж – о.т. 525е – о.т. 525з – о.т. 525и – о.т.
524в – о.т. 524б до о.т. 524а и свързаното с това
изменение на улица от о.т. 524 до о.т. 525ж и изменение на плана за регулация на УПИ VIII-983,
985, м. кв. Бояна, по кафявите и зелените линии,
цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване с предвиждане на ново застрояване
в новосъздаден УПИ XLIV-952 – „За жс“, кв. 50,
м. кв. Бояна, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или 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 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 „Витоша“ 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
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 478
от 14 юли 2016 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процеду ра за приватизация и
определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4083.143.18.78, София, ж.к. Младост 1А,
бл. 510, вх. 3, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, с АчОС № 2130
от 16.06.2015 г. и самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 68134.4359.210.2.67 (за търговска
дейност), София, ж.к. Люлин – 10 м.р., бл. 131,
ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Люлин“, с АчОС № 9293 от 16.07.2015 г.,
със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания и
сключване на договори за кредити, отнасящи се
до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационните
сделки за обектите.
Председател:
Е. Герджиков
6417

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 203
от 8 юли 2016 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 № 413 от 25.06.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 13.09.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идентификатор 68134.513.154, кв. 90 (УПИ IV-14),
м. Предгаров площад – ГГЦ – В 16, Софи я,
ул. Братя Миладинови 97, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 480 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 48 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6252

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 204
от 8 юли 2016 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 № 773 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 12.09.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.1387.2288 в УПИ I – за
озеленяване и спорт, кв. 833, м. Триъгълника,
София, ж.к. Надежда, ул. Бедек, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 550 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 55 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6253

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 205
от 8 юли 2016 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 № 412 от 25.06.2015 г. на
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ДЪРЖАВЕН

Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 1.09.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на УПИ VIII, кв. 21,
м. Орион и съседни жилищни територии – част
север (ПИ с идентификатор 68134.2821.2529),
София, ул. Суходол, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 36 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 30.08.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6254

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 206
от 8 юли 2016 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 № 224 от 22.04.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 15.09.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 07106.1433.688 в УПИ III,
кв. 12а, м. НПЗ „Искър-север“ – I част, бул. Искърско шосе, София, общински нежилищен имот,
стопанисват от район „Искър“.
2. Начална тръжна цена – 365 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 36 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 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:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 207
от 8 юли 2016 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 № 229 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 14.09.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.4356.286, София, ж.к. Люлин – 8 м.р.,
ул. Филиповско шосе 34, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 160 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 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:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 208
от 8 юли 2016 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 № 229 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. На 14.09.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.4356.290, София, ж.к. Люлин – 8 м.р.,
ул. Филиповско шосе 36, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 134 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6256

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 209
от 8 юли 2016 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 № 740 от 6.11.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 19.09.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на поземлен имот
с идентификатор 68134.1380.2117 (в УПИ I – „За
чисто производство, офиси и КОО“, кв. 172),
София, ул. Александър Михов 14, м. НПЗ – Военна рампа-запад, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 49 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6,
София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6419

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 221
от 15 юли 2016 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 № 248 от
28.04.2014 г. и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 20.09.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
УПИ I – „За складова дейност“, кв. 57, м. Лагера,
ул. Звездел 2 – 10 , София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 167 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 16 700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 16.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6257

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 222
от 15 юли 2016 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 № 248 от
28.04.2014 г. и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

1. На 20.09.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на обект:
УПИ I – „За административна сграда“, кв. 58,
м. Лагера, ул. Звездел № 1 – 7, ул. Брегово 4,
София, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Красно село“.
2. Начална тръжна цена – 243 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 24 300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 16.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6258

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 229
от 22 юли 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 26.09.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за магазин № 1 (в битов
комбинат) с идентификатор 39791.6003.243.10.1,
с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 20.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната

ВЕСТНИК

БРОЙ 64

документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6259

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 230
от 22 юли 2016 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 № 659 от 20.12.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 27.09.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за магазин № 2, с. Кривина,
ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 25 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции 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 20.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6420

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 231
от 22 юли 2016 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 № 196 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:

БРОЙ 64

ДЪРЖАВЕН

1. На 26.09.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за помещение (бивша фурна),
с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 52 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5200 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции 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 20.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6260

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 232
от 22 юли 2016 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 № 226 от 17.03.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 27.09.2016 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 39791.6003.243.1.3
(помещение за склад), с. Кривина, ул. Демокрация 2, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“, със съответното право
на строеж.
2. Начална тръжна цена – 26 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 20.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната

ВЕСТНИК
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документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6421

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 237
от 29 юли 2016 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 595 от 22.11.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 4.10.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на поземлен
имот с пл. № 99 (обект „Двата шопа“), с. Долни
Пасарел, срещу яз. „Пасарел“, ул. Самоковско
шосе, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Панчарево“.
2. Начална тръжна цена – 72 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 7200 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 30.09.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6422

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 238
от 29 юли 2016 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 № 194 от 25.02.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

1. На 11.10.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идент. 68134.1386.2566 (УПИ IV-2566, 2567, кв. 15),
ул. Старозагорско въстание 40, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 204 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 7.10.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

6423

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 239
от 29 юли 2016 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 № 194 от 25.02.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 12.10.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ
с идент. 68134.1386.2569 (УПИ VI-2569, кв. 15),
ул. Недко войвода 17, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 211 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, 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 10.10.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
6424
РЕШЕНИЕ № 240
от 29 юли 2016 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 № 229 от 17.03.2015 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 5.10.2016 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на самостоятелен
обект в сграда с ид. 68134.4359.248.3.74, София,
ж.к. Люлин – 10 м.р., бл. 148, ет. 1, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 135 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции при
„Общ инска ба нка“ – А Д, 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 3.10.2016 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, 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
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
6425

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 189
от 23 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 597
от 28.10.2013 г. и докладна записка с вх. № ОС01-1996 от 2.06.2016 г. от кмета на община Бан-
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ско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява
„ПУП – ПЗ за промяна на предназначението на
ПИ 004225 и части от имоти с № 004180, 004222
и 004223, землище на с. Кремен, община Банско,
област Благоевград“.

6335

Председател:
Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 190
от 23 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение
№ 597 от 28.10.2013 г. и № 844 от 26.11.2014 г.
и док ла д на за п иск а с вх. № ОС- 01-1997 о т
2.06.2016 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява „ПУП – ПЗ
за имот № 006170 и промяна на предназначението
в обхвата на имот № 006171 и части от имоти
№ 006157, 006169, 006172 и 006210, местност Потоко, землище на с. Осеново, община Банско,
област Благоевград“.

6336

Председател:
Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 191
от 23 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое Решение № 511 от
27.06.2013 г. и докладна записка с вх. № ОС-01-1998
от 2.06.2016 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява „ПУП – ПЗ за
гробищен парк за промяна на предназначението
на ПИ с идентификатор 21498.139.72 и ПИ с идентификатор 21498.139.21 по КК на гр. Добринище
от селскостопански земи (ниви) в урбанизирани
територии (гробищен парк)“.

6337

Председател:
Вл. Колчагов
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ОБЩИНА БОРОВО
РЕШЕНИЕ № 110
от 27 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 7 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Борово, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура за изграждане на
външно електрозахранване на ПИ № 05611.28.6
по КК на гр. Борово.
2. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за застрояване на „Базова станция
0196.А000 – Borovo Nova“ в ПИ № 05611.28.6 по
КК на гр. Борово.

6338

Председател:
Б. Тодорова

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 181
от 6 юли 2016 г.
На основание чл. 20 във връзка с дейностите
по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
и Решение № 21 от протокол № 8 от 23.06.2016 г.
на ОЕСУТ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план и план-схема за
външно ел. захранване на НН с обща дължина
340 м и водопроводно отклонение с обща дължина 92 м до поземлен имот с идентификатор
05815.305.1108, м. Параданското, землище Ботев
град, по КК и КР за обект „Метално хале – склад
и офиси“.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
организира извършването на произтичащите от
решението процедури.

6472

За председател:
Ц. Цанов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 208
от 3 август 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, свое решение № 206
от 4.07.2016 г. и докладна записка с вх. № ОС-012035 от 25.07.2016 г. от кмета на община Банско
Общинският съвет – гр. Банско, реши:
1. Одобрява „Изменение на ПУП – ПП за
„Трасе на довеждащ водопровод от каптажи
„Караманица-2“ и „Караманица-3“ до каптаж
„Усипо“, община Банско“.
2. Допуска на основание чл. 60, ал. 1 АПК
предварително изпълнение на това решение,
за да се защитят особено важни обществени
интереси.

6489

Председател:
Вл. Колчагов

РЕШЕНИЕ № 357
от 28 юли 2016 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отмен я свои решени я № 159
от 29.03.2012 г. (ДВ, бр. 39 от 2012 г.), № 464
от 29.11.2012 г. (ДВ, бр. 3 от 2013 г.), № 851 от
26.09.2013 г. (ДВ, бр. 89 от 2013 г.) и № 1142 от
28.05.2014 г. (ДВ, бр. 50 от 2014 г.) в частта, касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване,
размер на депозита за участие в търга за продажба
на общински нежилищен имот, със стопанско
п редназначение, п редставл яващ: „Позем лен
имот с идентификатор 11898.502.15 по КККР за
територията на с. Войнежа, община Велико Търново, целият с площ 2588 кв. м, за който имот е
отреден УПИ ІV – „За обществено обслужване“,
в стр. кв. 4, заедно с построената в този имот
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масивна сграда (бивше училище) с идентификатор
11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв. м – собственост на
Община Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 1346 от 19.04.2007 г. (ДВ,
бр. 38 от 2007 г.) Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Приема актуализиран анализ на правното
състояние и начална цена в размер 32 300 лв., в
която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен
имот, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор 11898.502.15 по КККР за територията
на с. Войнежа, община Велико Търново, целият
с площ 2588 кв. м, за който имот е отреден УПИ
ІV – „За обществено обслужване“, в стр. кв. 4,
заедно с построената в този имот масивна сграда
(бивше училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с
РЗП 1004 кв. м – собственост на Община Велико
Търново. Сделката се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1600 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
дата на търга – 21-вият ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, като
в случай че 21-вият ден съвпада с неработен ден,
търгът ще се проведе на първия следващ работен
ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая
419 в сградата на Община Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер
300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация
да се заплаща по сметка № BG95SOMB91303124
761400 на Общинската агенция за приватизация
(ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Тръжната
документация се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново, всеки
работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада
с неработен ден, срокът изтича на последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 9690 лв. по сметка
№ BG59SOMB91303324761401 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMBBGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба се извършва в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит, се заплаща
в левове по сметка № BG95SOMB91303124761400
на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
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продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича на последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича на последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи
поредни търгове на 28-ия ден след обявената дата
за съответния повторен търг при условията на
това решение, като в случай че така определеният
ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда
на първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
6413
РЕШЕНИЕ № 358
от 28 юли 2016 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 4,
ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, отменя свои решения № 159 от 29.03.2012 г.
(ДВ, бр. 39 от 2012 г.), № 464 от 29.11.2012 г.
(ДВ, бр. 3 от 2013 г.), № 851 от 26.09.2013 г. (ДВ,
бр. 89 от 2013 г.) и № 1142 от 28.05.2014 г. (ДВ,
бр. 50 от 2014 г.) в частта, касаеща приемане на
начална цена, начин на приватизация, дата на
търга, стъпка за наддаване, размер на депозита
за участие в търга за продажба на общински
нежилищен имот, със стопанско предназначение,
представляващ: „Урегулиран поземлен имот
ІХ – „За обществено обслужване“, от кв. 45 по
плана на с. Пчелище, с площ 3432 кв. м заедно
с построена в него сграда (бивше училище с две
пристройки) с РЗП 1534,19 кв. м“ – собственост
на Община Велико Търново.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите във
връзка с Решение № 1346 от 19.04.2007 г. (ДВ,
бр. 38 от 2007 г.) Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
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1. Приема актуализиран анализ на правното
състояние и начална цена в размер 58 600 лв., в
която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ: „Урег улиран поземлен имот
ІХ – „За обществено обслужване“, от кв. 45 по
плана на с. Пчелище, с площ 3432 кв. м заедно
с построена в него сграда (бивше училище с две
пристройки ) с РЗП 1534,19 кв. м“ – собственост
на Община Велико Търново. Сделката се облага
частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 2900 лв.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
дата на търга – 21-вия ден след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“,
като в случай че 21-вият ден съвпада с неработен
ден, търгът ще се проведе на първия следващ
работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на
търга – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер
300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация
да се заплаща по сметка № BG95SOMB91303124
761400 на Общинската агенция за приватизация
(ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната
документация се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново, всеки
работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга, като в случай че този ден съвпада
с неработен ден, срокът изтича на последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 17 580 лв. по сметка
№ BG59SOMB91303324761401 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС, представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит, да се заплати в левове по сметка № BG95SOMB91303124761400
на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича на последния работен ден,
предхождащ датата на търга.

ВЕСТНИК
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8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича на последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът
се провежда на първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов

6414

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 133
от 26 юли 2016 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА във връзка
с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дулово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – трасе на подземен кабел СрН 20 kV
от СБС 352 на ВЕЛ „Окорш“ до БКТР в поземлен имот № 120068, намиращ се в землището
на с. Паисиево, община Дулово, в местността
Джами Овасъ извън урбанизираната територия,
като съставна част комплексен проект за инвестиционна инициатива с възложител „Каладан – Аракис“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Кубадин 9, ет. 6, ап. 12.
Председател:
С. Галиб
6469

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 105
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 62,
ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс
Общинският съвет – гр. Елена, реши:
Поправя допусната явна фактическа грешка
в Решение № 63 от 28.04.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Елена (ДВ, бр. 38 от 2016 г.), като
текстът:
„1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно
кабелно ел. захранване 1 kV на имот № 038008 по
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КВС на землище с. Руховци, с ново конкретно
предназначение – за „Ниско свободно жилищно
застрояване“, преминаващ през имоти 038013 с
НТП „Пасище с храсти“, № 000306 с НТП „Местен път“ и № 038014 с НТП „Храсти“ по КВС
на землище с. Руховци, всичките собственост
на Община Елена. Общата дължина на трасето
е 100 л. м и площ на ограничението 400 кв. м.“,
се изменя така:
„1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно
кабелно ел. захранване 1 kV на имот № 038008 по
КВС на землище с. Руховци, с ново конкретно
предназначение – за „Ниско свободно жилищно
застрояване“, преминаващ през имоти 038013 с
НТП „Пасище с храсти“, № 050102 с НТП „Полски
път“, № 000306 с НТП „Местен път“ и № 038014
с НТП „Храсти“ по КВС на землище с. Руховци,
всичките собственост на Община Елена. Общата
дължина на трасето е 113 л. м и площ на ограничението 452 кв. м.“
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване чрез Община Елена пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 195
от 27 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад
вх. № ОА-8509 от 10.06.2016 г. от кмета на община
Елин Пелин по повод заявление вх. № УТ2_20-1888
от 24.11.2015 г. от „КМА 07“ – ЕООД, и по предложение на Постоянната комисия по устройство
на територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за електрозахранване (КЛ 20 kV) на имоти № 061006,
060034, 003002 и 003003 в землището на с. Равно
поле, община Елин Пелин, Софийска област. Трасето на елек т роп ровода п реминава в имот
№ 000264 (общински напоителен канал) по КВС
на с. Равно поле до достигане на имот № 003003,
в който се предвижда изграждането на трафопост.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

Председател:
Ст. Златев

Председател:
Н. Плещов
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ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 194
от 27 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и доклад вх. № ОА-7506(1) от
10.06.2016 г. от кмета на община Елин Пелин по
повод заявление вх. № УТ2_20-1711 от 2014 г. от
„МТА – 1“ – ООД, и по предложение на Постоянната комисия по устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява П У П – ПЗ – „За обществено
обслужване, складове и офиси и ТИР паркинг“,
на имот № 080023, местност Жел. ханче – жел.
мост, в землището на с. Елешница, ЕК АТТЕ
34120, със следните показатели: Нмакс. – до 10
м; плътност на застрояване – до 80 %; Кинт. – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно, и транспортен достъп
през част от имот № 000558 (общински полски
път) в землището на с. Елешница, община Елин
Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения подробен устройствен план да бъде за сметка на съответния
възложител (собственик) съгласно Решение № 787
от 26.11.2009 г. на Общинския съвет – гр. Елин
Пелин.

6361

Председател:
Н. Плещов

РЕШЕНИЕ № 196
от 27 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и доклад вх. № ОА-8112(1) от
10.06.2016 г. от кмета на община Елин Пелин по
повод заявление вх. № УТ2_20-1805 от 6.03.2015 г.
от Недялка Радкова Георгиева и по предложение на Постоянната комисия по устройство на
територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ – „За вилно строителство“ на имот № 014013, местност Слого в
землището на с. Богданлия, ЕК АТТЕ 04604,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: Нмакс. – до 7 м; плътност на
застрояване – до 40 %; Кинт. – до 0,8; минимална
озеленена площ – 50 %; начин на застрояване – е.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения подробен устройствен план
да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.

6363

Председател:
Н. Плещов

РЕШЕНИЕ № 199
от 27 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и доклад вх. № ОА-8110(1) от
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10.06.2016 г. от кмета на община Елин Пелин по
повод заявление вх. № УТ2_20-1803 от 6.03.2015 г.
от Христо Симеонов Боджов и по предложение на Постоянната комисия по устройство на
територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ – „За вилно строителство“ на имот № 100013, местност Къра в
землището на с. Богданлия, ЕК АТТЕ 04604,
община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: Нмакс. – до 7 м; плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до 0,8;
минимална озеленена площ – 50 %; начин на
застрояване – е.
2 . Пр о ек т и ра не т о, и зг ра ж да не т о и подд ръж ката на тех ни ческата инфраст ру к т у ра,
необходима за функционирането на обектите,
които ще се изграж дат, съгласно одобрения
подробен устройствен план да бъде за сметка на
съответния възложител (собственик) съгласно
Решение № 787 от 26.11.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Н. Плещов
6364

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 297
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУ Т Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява под робен уст ройст вен п лан
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи
на техническа инфраструктура – електропровод
и водопроводно отклонение за захранване на
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 36498.48.5
по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) в местността Чакъла, землище на
гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив.
Подробният устройствен план – парцеларен
план, предвижда трасето на електропровод и
водоп роводно о т к лонение да п ремине п рез
имоти:
– 36498.48.191 – полски път, публична общинска собственост на Община Карлово по
КККР на гр. Карлово – зоната с ограничителен
режим е 0,060 дка;
– 000438 – пасище, мера, публична общинска собственост на Община Карлово, по КВС
на с. Дъбене – зоната с ограничителен режим
е 0,027 дка.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Карлово пред А дминистративния съд – Пловдив.

ВЕСТНИК

ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
РЕШЕНИЕ № 109
от 13 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП – ПР за:
– и з менен ие н а у л и ч н ат а р ег у л а ц и я н а
ул. Шейново с о.т. 53 – о.т. 551 и ул. Цар Симеон
с о.т. 101 – о.т. 551, по плана на гр. Любимец, като
уличната регулация мине по имотните граници;
– о б о с о б я в а н е н а н о в к в . 31 Б м е ж д у
о.т. 31004 – 31001 – 101 – 353;
– отреждане и обособяване на терен за улица
от УПИ ІІ – за поликлиника, кв. 31, по плана
на гр. Любимец с о.т. 31001 – о.т. 31004.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общ и на Л юби мец п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Хасково.

6470

Председател:
М. Станкова

РЕШЕНИЕ № 110
от 13 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Любимец, реши:
Одобрява ПУП – ПР за:
– промяна на регулацията между УПИ VІІІ – за
селсъвет, читалище, ТКЗС, сладкарница и битов
комбинат, и улица с осови точки 91-107-106-105901-109-110 в кв. 36 по плана на с. Белица, община
Любимец;
– разделяне на УПИ VІІІ – за селсъвет, читалище, ТКЗС, сладкарница и битов комбинат, на
две: УПИ ІХ – за озеленяване и отдих, и УПИ
Х – за читалище и площад, в кв. 36 по плана на
с. Белица, община Любимец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общ и на Л юби мец п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Хасково.

6471

Председател:
М. Станкова

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 215
от 26 юли 2016 г.
На основание чл. 31 и чл. 16, т. 1 от Закона
за административно-териториалното устройство на Република България Общинският съвет – гр. Монтана, закрива кметство Клисурица.

Председател:
Т. Шойлеков
6468
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Председател:
И. Иванов
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ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 154
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, представени съгласувателни писма
и становища от специализираните контролни
органи, експлоатационни дружества, заинтересувани централни и териториални администрации и
заявление на „Дерби и КО“ – ООД, Панагюрище,
представлявано от Захарий Цвятков Ценов, ЕИК
121669530, със седалище и адрес на управление
Панагюрище, ул. Асен Златарев 1, Общинският
съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе на
електропровод, захранващ имот с идентификатор 55302.107.357 в местността Мрамор – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище,
със следни я обх ват: имот с и дентификатор
55302.107.357 – нива, орна земя; имот с идентификатор 55302.107.387 – пасище; имот с идентификатор 55302.107.373 – транспортна територия; имот
с идентификатор 55302.78.365 – транспортна територия; имот с идентификатор 55302. 78.364 – ремонт на транспортни средства, съгласно приетата
графична и текстова част на документацията,
неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 212,
и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация – Панагюрище,
пред Административния съд – Пазарджик.

6340

Председател:
Хр. Калоянов

РЕШЕНИЕ № 155
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109,
ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, представени съгласувателни писма
и становища от специализираните контролни
органи, експлоатационни дружества, заинтересувани централни и териториални администрации и заявление вх. № 70-00-469/15.04.2016 г.
на „Оптикс“ – АД, София, представлявано от
изпълнителния директор Иван Петров Чолаков,
ЕИК 121722373, със седалище и адрес на управление София, кв. Дървеница, бул. Климент Охридски, бл. 19, вх. В, ет. 1, офис 3, Общинският
съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) – първи вариант, на трасета за водопровод и канализация,
захранващи имот с идентификатор 55302.87.717
в местността Тесни дол – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, със следния
обхват: имот с идентификатор 55302.87.718 – вид
територия – селско стопанство, трайно предназначение – земеделска земя, НТП – за селскосто-

ВЕСТНИК
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пански, горски, ведомствен път, съгласно приетата графична и текстова част на документацията,
неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2,
стая 212, и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация – Панагюрище,
пред Административния съд – Пазарджик.

6341

Председател:
Хр. Калоянов

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 236
от 7 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, протокол на ОЕСУТ № 18-7 от 26.05.2016 г.
и искане вх. № 16/СЛУ-2170 от 16.03.2016 г. на
„Мастрой“ – ООД, София, ж.к. Мотописта № 11Б,
Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
и сервитут на ел. кабел 20 kV за захранване на
обект: „Кариера за добив на инертни материали“
от съществуващ ЖР на ВЕЛ „Друган“ през имоти 000506, 000637, 000639 до нов БКТП в имот
000631, по КВС на с. Студена, община Перник.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Перник, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 ЗУТ. Жалбите се подават
чрез Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник, в 30-дневен срок от
обнародване на решението в „Държавен вестник“
съгласно чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

6388

Председател:
И. Савов

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 214
от 27 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобря ва П У П – ПП (парцеларен п ла н)
за трасе външно ел. захранване до поземлени
имоти с идентификатори 56126.4.100 и 56126.4.49
по КККР на гр. Петрич, м. Тръстен, с трасета,
предвидени да преминат през имоти по одобрена
кадастрална карта на гр. Петрич, като подробно
описание на имотите и сервитутите е дадено
в регистър на засегнатите имоти, съгласуван
със СГКК – Благоевград, неразделна част към
ПИП – ПП, както следва: трасе на външно ел.
захранване и сервитути към него през поземлени
имоти: 56126.1.329 – селскостопански, горски,
ведомствен път, 56126.4.26 – селскостопански,
горски, ведомствен път, по КККР на гр. Петрич.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

6464

Председател:
Г. Динев

ВЕСТНИК
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Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на Петко Танчев Чочев – заместниккмет „Социална политика, образование, култура
и здравеопазване“.
За кмет:
П. Минков

6473

ОБЩИНА РАДНЕВО
ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 246
от 24 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка чл. 136, ал. 1 и чл. 127,
ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
изменение на структурна единица 239 – Смф
по общ уст ройст вен п лан (ОУ П) на общ ин а „ М а р и ц а“ п о к а д а с т р а л н а т а к а р т а н а
с. Тру д, м. Кошовет е, общ и на „Мари ца“, в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 73242.223.113, 73242.225.148, 73242.225.66,
73242.225.16, 73242.225.30 и 73242.225.84 по приложената ситуация за изменение на ОУП на община
„Марица“, неразделна част от докладната.
Да се извършат всички последващи действия
съгласно ЗУТ и одобрените към ОУП правила и
нормативи за прилагане на същия относно влизане в сила на изменението на ОУП на община
„Марица“.

6375

Председател:
Г. Трендафилова

ЗАПОВЕД № РД-09-863
от 2 август 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 281, взето с протокол № 8 от 21.07.2016 г.
на Общинския съвет „Марица“, нареждам:
1. Преобразувам ЦДГ „Лилия“ – с. Манолско
Конаре, филиал на ЦДГ „Пролет“ – с. Рогош, в
самостоятелна ДГ „Лилия“ с официален адрес:
с. Манолско Конаре, област Пловдив, община
„Марица“, ул. 13-а № 4, считано от 1.09.2016 г.
2. Преобразувам ЦДГ „Мечта“ – с. Маноле,
филиал на ЦДГ „Пролет“, с. Рогош, в самостоятелна ДГ „Мечта“ с официален адрес: с. Маноле,
област Пловдив, община „Марица“, ул. 4-та № 3,
считано от 1.09.2016 г.
3. П р е о б р а з у в а м Ц Д Г „ Щ а с т л и в о д е т ство“ – с. Радиново, филиал на ЦДГ „Буратино“ – с. Костиево, в самостоятелна ДГ „Щастливо
детство“ с официален адрес: с. Радиново, област
Пловдив, община „Марица“, ул. 1-ва № 29, считано от 1.09.2016 г.
4. Трудовите правоотношения на заетите лица
в посочените детски градини да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.

РЕШЕНИЕ № 95
от 25 февруари 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Раднево, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване
за обект: дворно място с площ 4974 кв. м и построените в него: Битова сграда с механа със
ЗП 184,34 кв. м на два етажа, мазе с площ 64,94
кв. м, монолитна конструкция, построена 1958 г.;
кухня със складова база, с площ 278 кв. м, на
един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м, стоманобетонна масивна конструкция, построена 1958 г.;
сграда за хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна
конструкция, построена 1958 г.; тоалетна с площ
17,65 кв. м, паянтова конструкция, изградени в
общински УПИ III, пл. № 129 в кв. 7 по регулационния план на с. Борущица, община Мъглиж.
2. Начална тръжна цена – 180 800 лв. без
ДДС и стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
10 % от началната тръжна цена, който се внася по
сметка на Община Раднево, посочена в тръжната
документация, в срок до 25-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се получава в стая 206, отдел „Стопанска политика
и общинска собственост“, на общинската администрация – гр. Раднево, срещу невъзстановими
500 лв. без ДДС, платими по сметка на Община
Раднево, посочена в тръжната документация, или
на гише № 5 (каса) при информационния център
в срок до 25-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се подават
в стая 204 (деловодство) на Община Раднево в
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на
30-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка.
7. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 31-вия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в зала 315 на Община Раднево.
8. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда
на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
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9. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
10. Упълномощава кмета на общината да
издаде заповед за назначаване на комисия за
провеждане на търга.
11. В срок до 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Раднево протокола от търга.
12. Упълномощава кмета на община Раднево
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.

6392

Председател:
Р. Йовчев

ОБЩИНА СИМИТЛИ
РЕШЕНИЕ № 248
от 14 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Симитли, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за външен водопровод за поземлен
имот № 278009, местност Чифлико, землище на
гр. Симитли.
Засегнати от трасето и сервитута на външния
водопровод за ПИ № 278009, местност Чифлико,
землище на гр. Симитли, имоти са:
– имот пл. сн. № 000418 – полски път – собственост на Община Симитли;
– имот пл. сн. № 278.4 – нива – собственост
на наследници на Митра Стоицова Димитрова;
– имот пл. сн. № 278.5 – нива – собственост
на наследници на Санде Иванов Димитров;
– имот пл. сн. № 278.7 – нива – собственост на
наследници на Георги Петров Карадаков;
– имот пл. сн. № 278.8 – нива – собственост
на наследници на Величко Петров Карадаков;
– имот пл. сн. № 278.13 – урбанизирана територия с НТП – хранително-вкусова промишленост,
собственост на Община Симитли.
Упълномощава кмета на община Симитли да
предприеме необходимите правни и фактически
действия по изпълнението на настоящото решение.

6465

Председател:
Вл. Христов

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-629
от 27 юли 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, Решение
№ 112 (протокол № 11) от 30.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Сливо поле, както и чл. 310, ал. 5
и чл. 311, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование нареждам:
1. Наименованието на ОДЗ „Мечо Пу х“,
гр. Сливо поле, община Сливо поле, да бъде променено на Детска градина „Мечо Пух“, гр. Сливо
поле, община Сливо поле, считано от 1.08.2016 г.
2. Наименованието на ЦДГ „Пролет“, с. Малко
Враново, община Сливо поле, да бъде променено
на Детска градина „Пролет“, с. Малко Враново,
община Сливо поле, считано от 1.08.2016 г.
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Директорите на посочените детски заведения
да предприемат всички необходими действия за
изпълнение на настоящата заповед.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Валентин Лалков – главен експерт „Образование“ в общината.
Кмет:
В. Атанасов

6454

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 479
от 28 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2
ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява проект за изменение на действащия общ
устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и
прилежащите крайградски територии, одобрен с
Решение № 1158 по протокол № 55 от 26.05.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора (ДВ, бр. 47
от 2011 г.), в частта му за ПИ с идентификатор
68850.509.3346 по КККР на гр. Стара Загора
в кв. Казански по плана на гр. Стара Загора,
както следва:
– в северозападната част на ПИ с идентификатор 68850.509.3346 да се отреди устройствена
зона – Оо – за общест вено обсл у ж ване – за
православен храм, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 4 от
Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ;
– в преобладаващата част от ПИ с идентификатор 68850.509.3346 да се отреди смесена
устройствена зона – Ссаозр – за спорт, атракции,
озеленяване и рекреация – за парк, съгласно чл. 4,
ал. 7, т. 18 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, високо
застрояване, с височина Н до 21 м и устройствени
показатели: максимална плътност – 20 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване
Кинт – 0,6; минимална озеленена площ – 60 %,
съгласно приложени техническо задание и скица
с предложение.
На основание чл. 8, ал. 9 ЗОС във връзка с
§ 1, т. 6 ДРЗОС Общинският съвет – гр. Стара
Загора, обявява проект за изменение на действащия общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара
Загора и прилежащите крайградски територии в
частта му за ПИ с идентификатор 68850.509.3346
по КККР на гр. Стара Загора за обект от първостепенно значение.
Задължително условие – предварително изпълнение на настоящото решение.

6452

Председател:
Е. Христов

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 239
от 25 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 5, чл. 26, ал. 1 и
чл. 28 ЗПСК предвид изложените в предложение
с вх. № предл. – 198 от 21.07.2016 г. фактически
основания Общинският съвет – гр. Тетевен, реши:
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1. Отменя Решение № 208 от 19.06.2008 г. (ДВ,
бр. 69 от 2008 г.).
2. Допълва списъка на обектите – търговски
дружества, включени в годишния план за приватизация за 2016 г., приет с Решение № 72 от
25.02.2016 г. – приложение № 1, като под № 2
включва:
„-2. „Четпром“ – ЕООД, Тетевен.“
3. Открива процедура по приватизация на
„Четпром“ – ЕООД, Тетевен.
4. Забранява извършването на разпоредителни сделки съгласно чл. 28, ал. 1 ЗПСК освен с
разрешение на общинския съвет.
5. Възлага изготвянето на анализ на правното
състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум.
6. Упълномощава кмета на община Тетевен
да извърши необходимите правни и фактически
действия за провеждането на съответните процедури по Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство.

6366

Председател:
М. Стойчева

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 134
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – парцеларен план за „Изграждане на КСрН от П/я
„Тополовград“ – Тополовград, до ТП-3 – с. Орешник“ – за частта от трасето, попадащо извън
регулацията на Тополовград и с. Орешник, към
Комплексен проект за инвестиционна инициатива
„Изграждане на КСрН от П/я „Тополовград“ – Тополовград, до ТП-3 – с. Орешник“, обект по
Програма Life 12 NAT/BG/000572 – Life for safe
grid“, с възложител: „ЕВН България Електроразпределение“ – ЕАД, гр. Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община Тополовград пред Административния съд – Ямбол.

6367

Председател:
В. Сяров

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 230
от 22 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, чл. 109, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, план-схема и парцеларен план
за водоснабдяване за поземлен имот № 079104,
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м. Юк балък, землище на с. Големанци, община
Хасково.
За поземлен имот № 079104, м. Юк балък, землище на с. Големанци, се определя застрояване
„за жилищни нужди“ при следните показатели
на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60%;
коефициент на интензивност (Kинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ (Позел.) – 40%
начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

6477

Председател:
Т. Захариева

РЕШЕНИЕ № 241
от 22 юли 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2 и
чл. 16, ал. 7 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на жил. район „Куба“,
гр. Хасково.
Обхватът на проекта за подробен устройствен
план – план за улична регулация, е следният:
имотите в район 705 от КК на гр. Хасково и част
от имотите в район 706, разположени северно от
имот 77195.706.259 (УПИ І, кв. 10 по регулационния план на гр. Хасково, одобрен със Заповед
№ 2/1977 г.).
Новоп роек т и рани т е ули чнорег улац ионни
линии са отразени с червен цвят на графичната
част от проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

6478

Председател:
Т. Захариева

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 184
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 и чл. 27,
ал. 3 – 5 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) и парцеларен план (ПП) за външно електрозахранване
кабелна линия 20 kV на ПИ № 038016 – устройствена зона „Жм“, м. Лиската, в землището на
с. Макоцево, община Горна Малина, със следните
устройствени параметри:
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устройствена зона: жилищна зона с малка
височина;
етажност/височина: макс. 3 етажа, Н до 10 м;
плътност на застрояване: 40 %;
коефициент на интензивност на застрояването: 1,0;
минимална озеленена площ: 60 %;
начин на застрояване: свободно.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област,
чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

6479

Председател:
Е. Найденов

931. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С 160022-090-0000003 от 27.06.2016 г. възлага
на Анета Спасова Василева следния недвижим
имот: 1/2 идеална част от 31/108 ид. ч. от дворно място, намиращо се в София, ул. Дунав 55,
УПИ VI-6, кв. 530, целият с площ 350 кв. м, при
съседи: ул. Дунав и УПИ IX-5, IV-11 и VII-7, а
съгласно скица – поземлен имот с идентификатор № 68134.403.12, при съседи: 68134.403.17,
68134.403.13, 68134.403.354, 68134.403.11, 68134.403.8.
6455
99. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ съобщава съгласно чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост и в
изпълнение на т. 3 от Решение № 361 на Министерския съвет от 12 май 2016 г. за отчуждаване
на части от имоти – частна собственост, за
държавнa нуждa за изграждане на обект „Пътен
надлез „Триводици“ на км 132+592.42 по трасето
на железопътен участък Септември – Пловдив“ в
землищата на с. Триводици и с. Ново село, община
Стамболийски, област Пловдив, и реконструкция
на съществуваща електропроводна линия 20 kV
при пресичането є с трасето на пътния надлез в
землището на с. Триводици на Константин Николов Радев, наследник на София Константинова
Радева, собственик на имот № 73081.029.10, намиращ се в землището на с. Триводици, община
Стамболийски, област Пловдив, че от същия
имот с площ 0,890 дка, описан в РМС № 361 от
12.05.2016 г. – приложение към т. 1 и 3, се отчуждават 0,533 дка. За допълнителна информация: на
сайта на ДП „НКЖИ“ – www.rail-infra.bg.
6467
22. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство – Пловдив, обявява
конкурс за прием на докторанти държавна поръчка, редовна форма на обучение, за учебната
2016/2017 г., както следва: професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,
научна специалност: „Методика на обучението
по изобразително изкуство“ – един, редовно
обучение; професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна специалност:
„Музикознание и музикално изкуство“ – седем,
редовно обучение; научна специалност: „Хоре-
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ография“ – двама, редовно обучение. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
АМТИИ, ул. Т. Самодумов 2, ет. 3, стая 34, тел.:
032/601 477, 0877-665-701.
6328
10. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за:
приемане на редовни и задочни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2016 – 2017 г. в
съответствие с Решение № 328 от 3.05.2016 г. на
Министерския съвет (приложение № 1);
приемане на редовни и задочни докторанти
платена форма на обучение (приложение № 2).
От 1.09. до 31.10.2016 г. кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. Климент
Охридски“:
1. Заявление по образец.
2. Автобиография.
3. Ксерокопие на дипломата за завършена
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Завършилите при
степенна структура на обучение представят копия
на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“
и приложенията към тях.
3.1. В случай че издаването на дипломата за
висше образование е предстоящо, кандидатът
подава академична справка – оригинал (или
нотариално заверено копие), в която да са отразени средният успех от семестриалните изпити с
хорариума на часовете по отделните дисциплини
и успехът от държавните изпити.
3.2. За кандидати, завършили Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, на които
издаването на дипломата за висше образование е
предстоящо, се допуска да представят уверение,
издадено от отдел „Студенти“ към факултета.
3.3. Лица, придобили в чужбина образователноквалификационна степен „магистър“, признато по
законодателството на съответната държава, могат
да кандидатстват за обучение в докторска степен,
след като са преминали процедура по признаване
на образованието от Софийския университет.
4. Документ, удостоверяващ платена такса за
участие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв.
за първи изпит по специалност и 50 лв. по западен език) – плащането се извършва в касата на
СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – северно
крило) или по банков път: сметката на СУ „Св.
Климент Охридски“ е:
Българска народна банка – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01,
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“.
Вносител: Кандидатдокторантът.
Задължителната информация, която трябва
да съдържа банковият документ, е: трите имена,
ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който
е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса.
Таксата се внася във всеки клон на банка по
избор!
Всички документи се представят приложени в
папка и се приемат в 214 кабинет, ректорат – северно крило, тел.: 8462185, 9308445.
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Приложение № 1

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка
в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2016 – 2017 г.,

№

1

Шифър

утвърдени с Решение № 328 от 3.05.2016 г. на Министерския съвет
Професионално направление

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

2

3

4

5

6

Факултет по математика и информатика
1.

4.5.

Математика

Математическа логика и приложенията є

2

2.

4.5.

Математика

Алгебра, топология и приложения

1

3.

4.5.

Математика

Математически анализ

1

4.

4.5.

Математика

Диференциални уравнения

5.

4.5.

Математика

Изчислителна математика

1

6.

4.5.

Математика

Теори я на вероя т нос т и т е и мат емат и ческа
статистика

1

1

7.

4.5.

Математика

Изследване на операциите

1

1

8.

1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика и информатика

1

1

9.

4.6.

Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Мрежово програмиране)

1

1

10.

4.6.

Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Софтуерни архитектури)

1

1

11.

4.6.

Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Електронен бизнес и електронно управление)

1

1

12.

4.6.

Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Алгоритми и сложност)

1

1

13.

4.6.

Информатика и компютърни науки Компютърни науки (Компютърни мрежи)

1

1

14.

4.6.

Информатика и компютърни науки Информационни технологии

2

2

15.

4.6.

Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство)

1

2

16.

4.6.

Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Откриване на знания)

2

1

17.

4.6.

Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Управление на знания)

1

18.

4.6.

Информатика и компютърни науки Софтуерни технологии (Софтуерни екосистеми)

1

1

19.

4.6.

Информатика и компютърни науки Информационни системи

5

2

25

18

Общо

1
1

Физически факултет
20.

4.1.

Физически науки

Астрономия и астрофизика

1

21.

4.1.

Физически науки

Метеорология

1

22.

4.1.

Физически науки

Физика на атомите и молекулите

2

23.

4.1.

Физически науки

Теоретична и математическа физика

1

24.

4.1.

Физически науки

Радиофизика и физическа електроника

1

25.

4.1.

Физически науки

Физика на вълновите процеси, вкл. нелинейна
оптика и квантова електроника

3

26.

4.1.

Физически науки

Структура, механични и термични свойства на
кондензираната материя

1

27.

4.1.

Физически науки

Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя

5

28.

4.1.

Физически науки

Ядрена физика

1

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

29.

4.1.

30.
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Физически науки

Физика на елементарните частици и високите
енергии

1

4.1.

Физически науки

Биофизика

2

31.

5.2.

Технически науки

Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника

1

32.

1.3.

Педагогика на обучението по…

Методика на обучението по физика

1

1

Общо

21

1
2

Факултет по химия и фармация
33.

4.2.

Химически науки

Аналитична химия

1

34.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия (Изчислителна химия)

1

35.

4.2.

Химически науки

Теоретична химия

2

36.

4.2.

Химически науки

Органична химия

4

37.

4.2.

Химически науки

Неорганична химия

1

38.

4.2.

Химически науки

Химия на високомолекулните съединения

1

39.

4.2.

Химически науки

Химия на твърдото тяло

1

40.

4.2.

Химически науки

Физикохимия (Макрокинетика)

2

41.

1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по химия

1

Общо

14

1

3

Биологически факултет
42.

4.3.

Биологически науки

Зоология (Зоология на безгръбначните животни)

1

43.

4.3.

Биологически науки

Зоология (Зоология на гръбначните животни)

1

44.

4.3.

Биологически науки

Ентомология

1

45.

4.3.

Биологически науки

Микробиология

2

46.

4.3.

Биологически науки

Генетика (Бактериална генетика и молекулно
клониране)

1

47.

4.3.

Биологически науки

Генетика (Биоинформатика)

1

48.

4.3.

Биологически науки

Биофизика (Фотобиофизика)

1

49.

4.3.

Биологически науки

Молекулярна биология (Клетъчна поляризация
и мембрани)

1

50.

4.3.

Биологически науки

Ботаника (Систематика на водорасли и гъби)

2

51.

4.3.

Биологически науки

Хидробиология (Биологично водопречистване)

1

52.

4.3.

Биологически науки

Хидробиология (Ихтиология и аквакултури)

1

53.

4.3.

Биологически науки

Хидробиология

1

54.

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа екология)

1

55.

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите

56.

4.3.

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите (Функционална биоценология)

1

57.

4.3

Биологически науки

Екология и опазване на екосистемите (Фитоекология)

1

58.

5.11. Биотехнологии

Технология на биологичноактивните вещества

1

59.

1.3.

Методика на обучението по биология

1

Общо

19

Педагогика на обучението по….

2

1

Геолого-географски факултет
60.

4.4.

Науки за земята

Тематично географско картографиране (Географски информационни системи)

2

61.

4.4.

Науки за земята

Тематично географско картографиране (Дистанционни изследвания)

1

62.

4.4.

Науки за земята

География на страните (Регионална и политическа география)

2

3
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63.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Регионално развитие)

1

64.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Пространствено и регионално развитие)

1

65.

4.4.

Науки за земята

Минералогия и кристалография

1

66.

4.4.

Науки за земята

Геология и проучване на полезните изкопаеми

1

67.

4.4.

Науки за земята

Регионална геология

1

68.

4.4.

Науки за земята

Геотектоника

1

69.

4.4.

Науки за земята

Климатология

1

70.

4.4.

Науки за земята

Хидрология на сушата и водните ресурси

1

71.

4.4.

Науки за земята

Физическа география и ландшафтознание

1

72.

4.4.

Науки за земята

Физическа география и ландшафтознание (Био
география и география на почвите)

1

73.

4.4.

Науки за земята

Икономи ческа и социа лна геог рафи я (Географския фактор в развитието на Българската
православна църква)

74.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Проблеми
и перспективи пред административно-териториалното устройство на България)

75.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Историческа география: теоретични основи, направления,
перспективи)

1

76.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Географски анализ на топонимията и ономастиката)

1

77.

4.4.

Науки за земята

Икономическа и социална география (Регионална организация на индустриалния сектор в
Северозападния район на България)

1

78.

4.4.

Науки за земята

География на рекреацията и туризма

3

79.

1.3.

Педагогика на обучението по…

Методика на обучението по география

1

80.

4.4.

Науки за земята

География на населението и селищата

4

Общо

24

6

1
1

1

1

Стопански факултет
81.

3.7.

Администрация и управление

Стопанско управление

3

1

82.

3.8.

Икономика

Политическа икономия

2

1

83.

3.8.

Икономика

Аналитични изследвания върху данни (Data
Science)

1

1

84.

3.8.

Икономика

Статистика и демография

2

1

85.

3.8.

Икономика

Икономика и управление по отрасли (Образование, наука, иновации)

2

86.

3.8.

Икономика

Икономика и управление по отрасли (Индустрия)

2

87.

3.8.

Икономика

Икономика и управление по отрасли (Енергетика)

2

88.

3.8.

Икономика

Икономика и управление по отрасли (Публичен
сектор)

1

89.

3.8.

Икономика

Икономика и управление по отрасли (Туризъм)

1

Общо

10

10

Богословски факултет
90.

2.4.

Религия и Теология

Теология (Библеистика – Стар Завет)

1

1

91.

2.4.

Религия и Теология

Теология (Свещено Писание на Новия Завет)

1

1

92.

2.4.

Религия и Теология

Теология (Библейска археология)

1

93.

2.4.

Религия и Теология

Теология (Старобългарска книжнина)

1

94.

2.4.

Религия и Теология

Теология (Химнология)

1

95.

2.4.

Религия и Теология

Теология (Обща история на Църквата)

1

1
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96.

2.4.

Религия и Теология

Теология (Психология на религията)

1

1

97.

2.4.

Религия и Теология

Теология (Християнска философия)

1

1

98.

2.4.

Религия и Теология

Теология (Патрология)

1

99.

2.4.

Религия и Теология

Теология (История на религиите)

1

100. 2.4.

Религия и Теология

Теология (Нехристиянски религиозни учения)

1

101. 2.4.

Религия и Теология

Теология (История на Българската православна
църква)

1

102. 2.4.

Религия и Теология

Теология (Църковно право)

103. 2.4.

Религия и Теология

Теология (Литургика)

1

1

Общо

13

8

1
1

Философски факултет
104. 2.3.

Философия

История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

105. 2.3.

Философия

История на философията (Антична философия)

1

106. 2.3.

Философия

История на философията (Съвременна философия)

1

107. 2.3.

Философия

История на философията (Философия на Новото
време – XVII – XVIII век)

1

108. 2.3.

Философия

История на философията (Българска философия)

1

109. 2.3.

Философия

История на философията (Нова философия – ХІХ
век)

1

110. 2.3.

Философия

Естетика

1

111. 2.3.

Философия

Етика

1

112. 2.3.

Философия

Етика (Социални изследвания на пола)

1

113. 2.3.

Философия

Етика (Постмодерна етика)

1

114. 2.3.

Философия

Логика

1

115. 2.3.

Философия

Логика (Философска логика)

1

116. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философия с преподаване на
английски език)

7

2

117. 2.3.

Философия

Логика (Приложна логика)

1

1

118. 2.3.

Философия

Логика (Логика в континенталната традиция)

1

1

119. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Невeрбална комуникация в
реториката)

2

120. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (История на реториката)

2

121. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Академична реторика и комуникация)

2

122. 2.3

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Реторика във ви р т уа лното
пространство)

2

123. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Реторика в публичната комуникация)

2

124. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Реторика в публичния процес)

1

125. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Аргументация на политическите послания в предизборните кампании и
след изборите)

1

126. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философия на науката)

1
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127. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философия на образованието)

1

128. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философска антропология)

3

129. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философия на правото)

1

130. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философия на политиката)

1

131. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философия на езика)

1

132. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Теория на познанието)

1

133. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Социална философия)

1

1

134. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Екзистенциална диалектика)

1

1

135. 2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философия на изкуството)

2

136. 3.1.

Социология, антропология и науки Културология (Културна антропология)
за културата

2

137. 3.1.

Социология, антропология и науки Културология (Културологични изследвания)
за културата

1

138. 3.1.

Социология, антропология и науки Културология (Ренесанс, Реформация и Барок)
за културата

1

139. 3.1.

Социология, антропология и науки Културология (Смислово конституиране и феза културата
номенологична културология)

1

140. 3.1.

Социология, антропология и науки Културология (Алтернативно културно наследза културата
ство)

1

141. 3.1.

Социология, антропология и науки Култ у рологи я (Истори я на средновековната
за културата
българска култура, ХІ – ХV век)

1

142. 3.1.

Социология, антропология и науки Културология (Валидиране на знания и умения
за културата
в областта на културата)

1

143. 3.1.

Социология, антропология и науки Културология (Изкуство и религия през Средза културата
новековието)

1

144. 3.1.

Социология, антропология и науки Културология (История на българската култуза културата
ра – ХХ век)

1

145. 3.1.

Социология, антропология и науки Културология (История на жените и половете)
за културата

1

146. 3.1.

Социология, антропология и науки Социология (Обща социология)
за културата

3

147. 3.1.

Социология, антропология и науки Социология (Социология на неравенствата)
за културата

1

148. 3.1.

Социология, антропология и науки Социология (Демоскопски изследвания)
за културата

1

149. 3.3.

Политически науки

Международни отношения

2

150. 3.3.

Политически науки

Политология (Съвременна българска политика)

2

151. 3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

2

152. 3.3.

Политически науки

Публична администрация

2

2

153. 3.3.

Политически науки

Европеистика (Право на ЕС)

1

1

154. 3.3.

Политически науки

Европеистика (Икономически изследвания на
ЕС)

1

1

155. 3.3.

Политически науки

Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

1

156. 3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвани я
на ЕС)

1

1

157. 3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на
ЕС – Европейска идентичност)

1

1
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Европеистика (История на европейската интеграция – Източно разширяване на ЕС)

1

158. 3.3.

Политически науки

159. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Информационно-търсещи системи
формационни науки

1

160. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Теория на научната информация (Информациформационни науки
онно обслужване)

1

161. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Книгознание, библиотекознание, библиография
формационни науки
(Междусекторни ресурси: библиотеки, музеи,
архиви)

2

162. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Книгознание, библиотекознание, библиография
формационни науки
(Обработка на информационни ресурси)

1

163. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Книгознание, библиотекознание, библиография
формационни науки
(История на книгата)

1

164. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Книгознание, библиотекознание, библиография
формационни науки
(Дигитализация на културното наследство)

1

165. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Книгознание, библиотекознание, библиография
формационни науки
(Специални библиотечни колекции)

1

166. 3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

167. 3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Трудова психология)

1

168. 3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология)

1

169. 3.2.

Психология

Социална психология (Психология на религиите)

2

170. 3.2.

Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Икономическа психология)

1

171. 3.2.

Психология

Клинична психология

1

172. 3.2.

Психология

Консултативна психология

173. 3.2.

Психология

Психология на здравето

2

174. 3.2.

Психология

Културна и диференциална психология с обучение на английски език

1

175. 3.2.

Психология

Културна и диференциална психология с обучение на български език

1

176. 3.2.

Психология

Обща психология (Експериментална психология)

2

177. 3.2.

Психология

Обща психология (Психологическо измерване
и оценяване – Психодиагностика)

1

178. 3.2.

Психология

Обща психология (Социално познание)

1

Общо

99

6

1
1

Исторически факултет
179. 2.2.

История и археология

Стара история

1

180. 2.2.

История и археология

Стара история (Тракология)

1

181. 2.2.

История и археология

Стара история (Праистория – Неолит)

1

182. 2.2.

История и археология

Стара история (Праистория – Бронзова епоха)

1

183. 2.2.

История и археология

Средновековна обща история (Процесите на
ислямизация в Иран и Средна Азия през Средните векове)

1

184. 2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова история)

2

185. 2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

2

186. 2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна
история)

2

187. 2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Нова балканска
история – Международни отношения)

1

188. 2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Общество и
социални проблеми)

1

1
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189. 2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна
ба л к а нск а ис т ори я – С оц иа л на ис т ори я на
Балканите след Берлинския конгрес (1878 г.)

1

190. 2.2.

История и археология

Нова и най-нова обща история (Съвременна
балканска история – Политическа и социална
история на Югославска Македония след Втората
световна война)

1

191. 2.2.

История и археология

История на България (История на Средновековна България)

2

192. 2.2.

История и археология

История на България (История на българските
земи ХV – ХVІІ век)

2

193. 2.2.

История и археология

История на България (История на Българското
възраждане)

1

194. 2.2.

История и археология

История на България (Нова българска история
(1878 – 1944 г.)

2

195. 2.2.

История и археология

История на България (Съвременна българска
история)

2

196. 2.2.

История и археология

Археология (Тракийска археология)

1

197. 2.2.

История и археология

Археология (Класическа археология: Гърция)

1

198. 2.2.

История и археология

Археология (Класическа археология: Рим)

1

199. 2.2.

История и археология

Археология (Средновековна българска археология)

1

200. 2.2.

История и археология

Археология (Археология на късната античност)

1

201. 2.2.

История и археология

Археология (Методи в археологията)

1

202. 2.2.

История и археология

Историография

1

203. 2.2.

История и археология

Документалистика

1

204. 2.2.

История и археология

Архивистика

1

205. 3.1.

Социология, антропология и науки Етнология (Политическа етнология)
за културата

1

206. 3.1.

Социология, антропология и науки Етнология (Етнология на прехода)
за културата

1

207. 3.1.

Социология, антропология и науки Етнология (Стопански модели в българската
за културата
култура)

1

208. 3.1.

Социология, антропология и науки Етнология (Жестово поведение в българската
за културата
култура)

1

209. 3.1.

Социология, антропология и науки Етнология (Етнология на града)
за културата

1

210. 3.1.

Социология, антропология и науки Етнология (Етнопсихология на образователното
за културата
взаимодействие)

1

211. 3.1.

Социология, антропология и науки Етнология (Етномузеология)
за културата

1

Общо

38

Факултет по класически и нови филологии
212. 2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Новогръцки
език)

1

213. 2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Теория на превода – френски език)

1

214. 2.1.

Филология

Романски езици (Съвременен румънски език)

1

215. 2.1.

Филология

Германски езици (Синтаксис на съвременния
немски език)

1

216. 2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Немски език)

1

217. 2.1.

Филология

Германски езици (Текстлингвистика – немски
език)

1

218. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Съвременна португалска литература XX – XXI век)

1

1

3

С Т Р.
1
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219. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература XX – XXI век)

1

220. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Испанска литература 11 – 17 век)

1

221. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Испано-американска литература)

1

222. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Афри к а, А зи я и А вс т ра л и я (Ви к т ориа нск а
литература)

1

223. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Британска литература 20 век)

1

224. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Британска популярна литература)

1

225. 2.1.

Филология

Германски езици (Фонетика и фонология – английски език)

1

226. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Американска литература 19 век)

1

227. 2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Японски език)

1

228. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Японска литература)

1

229. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Японска литература
и култура)

1

230. 2.1.

Филология

Теория и практика на превода (Арабски – български езици)

1

231. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Индийска литература и култура)

1

232. 2.1.

Филология

Езици на народите на Азия, Африка и Америка
(Индийски езици и култура)

1

233. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия (Персийско литературознание)

1

234. 2.1.

Филология

Ирански езици (Персийско езикознание)

1

235. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Ази я и А вст ра ли я (Средновековна
латинска литература)

1

Общо

24

Факултет по славянски филологии
236. 2.1.

Филология

Теория и история на литературата (Теория на
литературата)

2

237. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (Западноевропейска
литература)

2

238. 2.1.

Филология

Руска литература (Руска културна антропология
XI – XVII век)

1

239. 2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на XVIII век)

1

240. 2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на XIX век)

1

241. 2.1.

Филология

Руска литература (Руска литература на ХХ век)

1

242. 2.1.

Филология

Руска литература (Съвременна руска литература – ХХI век)

1

243. 2.1.

Филология

Славянски езици (Словашки език)

1

6
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244. 2.1.

Филология

Славянски езици (Чешки език)

1

245. 2.1.

Филология

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

246. 2.1.

Филология

Славянски езици (Словенски език)

1

247. 2.1.

Филология

Славянски езици (Украински език)

1

248. 2.1.

Филология

Славянски езици (Полски език)

1

249. 2.1.

Филология

Славянски езици (История на руския книжовен
език)

1

250. 1.3.

Педагогика на обучението по…

Методика на обучението по български език

1

1

251. 1.3.

Педагогика на обучението по…

Методика на обучението по литература

2

1

252. 2.1.

Филология

Български език (Ранна онтогенеза)

1

253. 2.1.

Филология

Български език (Синтаксис)

2

254. 2.1.

Филология

Български език (Стилистика)

1

255. 2.1.

Филология

Български език (Фонетика и диалектология)

1

256. 2.1.

Филология

Български език (Морфология)

1

257. 2.1.

Филология

Български език (Приложна лингвистика)

1

258. 2.1.

Филология

Български език (История на българския език)

1

259. 2.1.

Филология

Българска литература (Старобългарска литература)

1

260. 2.1.

Филология

Български език (Старобългарски език)

1

261. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на полската
литература)

1

262. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на славянските литератури)

1

263. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на чешката
литература)

1

264. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература)

1

265. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (История на словашката литература)

1

266. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Ази я, Африка и А вст ра ли я (Белет рист ика,
кино, театър)

1

267. 2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература
след 1989 г.)

1

268. 2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература
след Освобождението до Втората световна война)

1

269. 2.1.

Филология

Българска литература (Българска литература
след Освобождението до Втората световна война: документални и биографични подходи към
литературната история)

1

270. 2.1.

Филология

Българска литература (Възрожденска литература)

1

271. 2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Балканско
езикознание)

2

272. 2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия (Балканско литературознание)

2

273. 2.1.

Филология

Общо и сравнително езикознание (Индо-европейско езикознание)

1

Общо

44

1

1

4
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Факултет по журналистика и масова комуникация
274. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Връзки с обществеността)
формационни науки

2

275. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Вътрешна политика и медии)
формационни науки

1

276. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Графичен дизайн)
формационни науки

2

277. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Eмпирични изследвания в коформационни науки
муникацията)

1

278. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Интернет култура)
формационни науки

1

279. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (История на българската журформационни науки
налистика)

1

280. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Книгоиздаване ХХІ век)
формационни науки

1

281. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Жу рна л ис т и к а (Ком п ю т ърно опо с р едс т ва на
формационни науки
комуникация)

1

282. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Кризисен пъблик рилейшънс)
формационни науки

1

283. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Култура и медии)
формационни науки

1

284. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Жу рна л ис т и к а (Л и т ерат у рно -х у доже с т вено
формационни науки
книгоиздаване)

1

285. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Манипулации в комуникацията)
формационни науки

1

286. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Медиен език и стил)
формационни науки

1

287. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Медийна музика)
формационни науки

1

288. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Жу рна л ис т и к а (Мед и й н и ком у н и к а ц ион н и
формационни науки
изследвания)

1

289. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Международна журналистика)
формационни науки

1

290. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Радио)
формационни науки

1

291. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Радиокомуникация)
формационни науки

1

292. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Радиоформати и програмиране
формационни науки
в радиото)

1

293. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Редактиране)
формационни науки

1

294. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Социална промяна и медии)
формационни науки

1

295. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Спортна журналистика)
формационни науки

1

296. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Съвременна българска журнаформационни науки
листика)

1

297. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Телевизионна журналистика)
формационни науки

2

298. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Невербална комуникация)
формационни науки

1

299. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Телевизонно програмиране и
формационни науки
телевизионна среда)

1

300. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Теория на журналистиката и
формационни науки
медиите)

1

301. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Теория на културата)
формационни науки

1

6
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302. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Теория на четенето)
формационни науки

1

303. 3.5.

Обществени комуникации и ин- Журналистика (Чуждестранна журналистика)
формационни науки

1

Общо

6

33

Юридически факултет
304. 3.6.

Право

Обща теория на правото. Политически и правни учения

1

1

305. 3.6.

Право

Обща теория на правото. Политически и правни
учения (Защита правата на човека)

306. 3.6.

Право

Правна информатика

1

307. 3.6.

Право

Информационно право

1

308. 3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Търговско право)

1

1

309. 3.6.

Право

Гражданско и семейно право

1

1

310. 3.6.

Право

Гражданско и семейно право (Вещно право)

1

311. 3.6.

Право

Международно частно право

2

2

312. 3.3.

Политически науки

Международни отношения

2

2

313. 3.6.

Право

Наказателен процес (Наказателнопроцесуално
право)

1

1

314. 3.6.

Право

Наказателен процес (Наказателноизпълнително
право)

1

1

315. 3.6.

Право

Наказателно право (Криминология)

1

316. 3.6.

Право

А дминистративно право и административен
процес

2

2

317. 3.6.

Право

Финансово право

1

1

318. 3.6.

Право

Конституционно право

1

1

Общо

17

15

2

Факултет по педагогика
319. 1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Методика
на възпитателната дейност)

1

320. 1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Андрагогия)

1

321. 1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Мениджмънт на образованието на възрастни)

1

322. 1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория
на възпитанието)

1

323. 1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Електронно обучение)

2

324. 1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Професионално и кариерно консултиране)

1

325. 1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Педагогическо консултиране)

1

326. 1.2.

Педагогика

История на педагогиката и българското образование

2

327. 1.3.

Педагогика на обучението по…

Методика на обучението по философски дисциплини

328. 1.3.

Педагогика на обучението по…

Методика на обучението по български език и
литература в началното училище

1

329. 3.4.

Социални дейности

Социални дейности (Клинична социална работа)

1

330. 3.4.

Социални дейности

Социални дейности (Ценности в социалната
работа)

1

331. 3.4.

Социални дейности

Социални дейности (Клинична социална работа
с лица с психични разстройства)

1

Общо

12

1

1
1

5
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Факултет по начална и предучилищна педагогика
332. 1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика

2

1

333. 1.2.

Педагогика

Медийна педагогика

1

1

334. 1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Теория
на възпитанието)

1

335. 1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика (Дидактика)

1

336. 1.2.

Педагогика

Социална педагогика

1

337. 1.2.

Педагогика

Социална педагогика (Деца в конфликт със
закона )

1

338. 1.2.

Педагогика

Специална педагогика (Логопедия)

1

1

339. 1.2.

Педагогика

Специална педагогика (Педагогика за деца с
интелектуална недостатъчност)

1

1

340. 1.2.

Педагогика

Специална педагогика (Слухово-речева рехабилитация)

1

341. 1.2.

Педагогика

Специална педагогика (Педагогика на зрително
затруднени)

1

342. 1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обу чението по изобрази телно
изкуство

2

1

343. 1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по музика

2

2

344. 1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по математика в началните класове

1

1

345. 1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по физическо възпитание и спорт

1

346. 1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по околен свят, човекът и природата и човекът и обществото в
началните класове

347. 1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по български език и
литература в началните класове

1

348. 1.3.

Педагогика на обучението по...

Методика на обучението по техника и технологии
в началното училище (Дидактика на техниката
и технологиите в началното училище)

1

Общо

19

10

ОБЩО

412

101

1

1

Приложение № 2

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти, платено обучение, в СУ „Св. Климент Охридски“
за учебната 2016 – 2017 г.
№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна и
научна степен
„доктор“
редовно

задочно

Философски факултет
1.

3.3.

Политически науки

Публична администрация с обучение на английски 3
език

2.

1.2.

Педагогика

Специална педагогика с обучение на английски 12
език

3.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика с обучение на английски език 5

4.

1.2.

Педагогика

П р ед у ч и л и щ н а п ед а г о г и к а с о бу ч е н и е н а 5
английски език

5.

1.3.

Педагогика на обу чението Ме т од и к а на обу чен ие т о по изобрази т ел но 2
по…
изкуство с обучение на английски език

6.

1.3.

Педагогика на обу чението Методика на обучението по музика с обучение 5
по…
на английски език

Факултет по начална и предучилищна педагогика

ОБЩО

6327

32

5

5
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11. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по: 2.2.
История и археология (история на България – история на Българското възраждане) – един; 2.1.
Фи лолог и я (Бъ л гарск и ези к. С тароб ъ л гар ски език) – един; 2.1. Филология (български
език – морфология и социолингвистика) – един;
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (журналистика – международна журналистика) – един; 4.3. Биологически науки (екология
и опазване на екосистемите – етология) – един;
доценти по: 3.7. Администрация и управление
(Управление. Бизнес планиране и контрол) – един;
3.7. Администрация и управление (Управление.
Организационни мрежи. Е-бизнес) – един; 2.1.
Фи лолог и я (Бъ л гарск и ези к. С тароб ъ л гар ски език) – един; 2.1. Филология (български
език – син таксис и компют ърна лингвист ика) – един; 2.1. Филология (Славянски езици.
Съвременен руски език – морфология) – един;
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (журналистика – художествени жанрове
в телевизията) – един; 4.3. Биологически науки
(физиология на растенията – хормонална регулация на растенията) – един; 4.3. Биологически
науки (ботаника – анатомия и морфология на
растенията) – един; главни асистенти по: 4.2.
Химически науки (неорганична химия) – един;
1.3. Педагогика на обучението по (музикални
компютърни технологии, музикална педагогика) – един; 4.3. Биологически науки (обща и
приложна микробиология) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане на
академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“.
Документи се подават в ректората, Информационен център, отдел „ЛСТО“, стая № 2, София
1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време от 15 ч. до 17,30 ч.
6399
86. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси по:
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: професор по научна специалност „Териториално и ландшафтно
устройство и градоуст ройство“ към катедра
„Градоустройство“ – един, със срок 3 месеца;
доцент по научна специалност „Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране (в строителството)“ към катедра
„Автоматизация на инженерния труд“ – един, със
срок 2 месеца; главен асистент по научна специалност „Архитектура на сградите, конструкции,
съоръжения и детайли“ към катедра „Промишлени и аграрни сгради“ – един, със срок 3 месеца;
професионално направление 3.8. Икономика за
главен асистент по научна специалност „Политическа икономия (микроикономика)“ към катедра
„Обществени науки“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, София, бул. Хр. Смирненски
1, тел. 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.
6487
900. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за:
професори по: професионално направление 3.8.
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Икономика, научна специалност Маркетинг (управление на маркетинга) – един, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
Маркетинг (комуникационна политика и онлайн
мърчандайзинг) – един; доценти по: професионално направление 3.1. Социология, антропология
и науки за културата, научна специалност Социология (социология на престъпността) – един,
професионално направление 3.6. Право, научна
специалност Международно частно право – един,
професионално направление 3.6. Право, научна
специалност Граждански процес – един, професионално направление 3.7. Администрация и управ
ление, научна специалност Регионално развитие
(регионална икономика и електронни услуги в
регионите) – един, професионално направление
3.7. Администрация и управление, научна специалност Социално управление (моделиране и
прогнозиране в управлението и основи на управ
лението) – един, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност Световно
стопанство и МИО (международен маркетинг и
бизнес) – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Статистика и
демография (статистически контрол на качеството) – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Приложение на
изчислителната техника в икономиката (бизнес
интелигентни системи и извличане на знания
от данни (Data Mining)) – един, професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по
физическо възпитание, научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка (вкл. МЛФ) – един; главни
асистенти по: професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност
Социално управление (организационно поведение
и управленска политика) – един, професионално
направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалност Социално управление (основи на управлението и управление на малкия
бизнес) – един, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност Организация и управление извън сферата
на материалното производство (публична власт
и политики, управление на социалните дейности) – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни
финанси) – един, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка (корпоративни финанси и основи на финансите) – един,
професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение,
кредит и застраховка (парична теория и парична
политика) – един, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (счетоводна отчетност в нефинансовия
сектор) – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Икономика и
управление (екоикономика) – един, професионално направление 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки, научна специалност
Организация и управление извън сферата на материалното производство (кризисен ПР) – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна
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специалност Икономика и управление (стопанска
логистика) – един, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност Икономика
и управление (управление на инвестициите в
сектора за сигурност и отбрана, корпоративна
сигурност, управление на иновациите и инвестициите) – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност Икономика и
управление (търговия) – един, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност Планиране (регионално планиране) – един,
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност Маркетинг (маркетингови
изследвания) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в дирекция „Наука“, сектор „Научни
съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет
2038, тел. 02/81-95-390.
6376
48. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конку рси
за: главни асистенти по: 4.2. Химически науки
(Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активните вещества) – един; 5.4.
Енергетика (Промишлена топлотехника) – един;
доценти по: 4.2. Химически науки (Биоорганична
химия, химия на природните и физиологично
активните вещества) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани
системи за обработка на информация и управ
ление) – един; 5.9. Металургия (Металознание
и термична обработка на металите) – един; 5.9.
Металургия (Металургия на цветните и редките
метали) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на електрохимичните производства) – един;
5.10. Химични технологии (Технология на композитните материали) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски
8, сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел. 81 63 120
и 81 63 136.
6433
27. – Нов български университет – София,
обявява конкурси за: главни асистенти: в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (онлайн публични комуникации) – един;
в област на висше образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.2. Изобразително
изкуство (дизайн, пространствен дизайн) – един;
доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология – един; професор в
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни
науки (връзки с обществеността и политически
комуникации) – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Нов български университет, ул. Монтевидео
21, отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235.
6400
27. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
доценти и двама главни асистенти в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, на-
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учна специалност „Ревматология“, за нуждите на
Катедрата по вътрешни болести на база Клиника
по ревматология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата по
вътрешни болести, тел. 02/9230-227.
6440
28. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор и един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Гастроентерология“, за нуждите на Катедрата
по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата по
вътрешни болести, тел. 02/9230-227.
6441
29. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Нефрология“, за
нуждите на Катедрата по вътрешни болести на
база КТВБКФД към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски 1, канцелария на Катедрата по
вътрешни болести, тел. 02/9230-227.
6442
30. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Нефрология“, за
нуждите на Катедрата по вътрешни болести на
база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски 1, канцелария на
Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230-227.
6443
31. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Кардиология“, за
нуждите на Катедрата по вътрешни болести на
база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски 1, канцелария на
Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230-227.
6444
32. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Оториноларингология“, за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ
болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ,
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със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1504,
бул. Ген. Данаил Николаев 26, тел. 02/9432-139.
6445
33. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално нап
равление 7.1. Медицина, научна специалност
„Ортопедия и травматология“, за нуждите на
Катедрата по ортопедия и травматология на база
Клиника по ортопедия и травматология към
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1614, бул. Н. Петков
56, при техническия секретар на катедрата – Р.
Кехайов, тел. 02/81-81-621.
6446
959. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Политическа икономия
(Обща икономическа теория)“ – един, за нуждите
на катедра „Обща икономическа теория“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая
503, тел.: 052/830-813.
6499
44. – На ц иона лни ят военен у н и верси те т
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.2. Военно дело, по научна специалност 05.12.01
„Организация и управление на въоръжените
сили“ (по учебните дисциплини: „Тактико-специална подготовка“, „Военна топография и курс по
оцеляване“, „Парашутна подготовка“, „Сигнално
разузнаване и електронна война“ и „Оперативноинформационна подготовка“) с учебна натовареност 550 часа, приравнени към упражнения, за
военнослужещ в катедра „Специализирана подготовка“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ
„Васил Левски“. Изисквания към кандидатите:
„подполковник“ с код на длъжността 3142 9001;
„майор“ или „капитан“ с изпълнени условия по
чл. 21 от Правилника за прилагане на ЗОВС на
РБ с код на длъжността 3131 9026, ВОС – 1001,
7001, 1011, 1201, 1501, 1701, 1301, 1321, 1331, 1401,
2211 или 6901; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво не
по-ниско от „Секретно“, NATO Secret (кандидатите,
които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона
за защита на класифицираната информация).
Документите да отговарят на изискванията на
Заповед № ОХ-602 от 19.07.2011 г. на министъра на
отбраната и Заповед № ОХ-568 от 25.07.2016 г. на
министъра на отбраната. Заповедите са обявени
на сайта на Министерството на отбраната. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обна-
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родването в „Държавен вестник“. Документи – в
регистратурата на университета, Велико Търново,
бул. България 76, тел. за контакти: 062/618832.
6485
44а. – Националният военен университет
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.2. Военно дело, по научна специалност 05.12.01
„Организация и управление на въоръжените сили“
(по учебните дисциплини: „Тактика и експлоатация на артилерийски системи“, „Системи за разуз
наване“ и „Артилерийска стрелба и управление
огъня на артилерийските подразделения“) с учебна
натовареност 585 часа, приравнени към упражнения, за военнослужещ в катедра „Артилерия“
във факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на НВУ
„Васил Левски“. Изисквания към кандидатите:
„подполковник“ с код на длъжността 3142 9001;
„майор“ или „капитан“ с изпълнени условия по
чл. 21 от Правилника за прилагане на ЗОВС на
РБ с код на длъжността 3131 9026, ВОС – 1001,
5001, 1701, 1501, 2201, 2211, 2221, 2231, 2301, 2311,
5101 или 6901; да са придобили образователна и
научна степен „доктор“; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
по STANAG 6001; да притежават разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
не по-ниско от „Секретно“ (кандидатите, които
нямат такова разрешение, следва да отговарят на
изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита
на класифицираната информация). Документите
да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ602 от 19.07.2011 г. на министъра на отбраната и
Заповед № ОХ-568 от 25.07.2016 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул.
България 76, тел. за контакти: 062/618832.
6486
76. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за главни асистенти: в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина, научна специалност „Клинична
токсикология“, към секция „Професионални заболявания и токсикология“ на Втора катедра по
вътрешни болести на Медицинския факултет за
нуждите на англоезично обучение – един; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“,
към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ при Медицинския факултет за нуждите на
англоезично обучение – един; в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Икономика
на здравеопазването“, към катедра „Социална
медицина и обществено здраве“ на Факултета по
обществено здраве за нуждите на англоезично
обучение – двама; в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
4.5. Математика, научна специалност „Висша
математика“, към катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ на
Факултета по обществено здраве – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
6339
30. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (информатика) – един; доцент
по област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението
по физическо възпитание и спорт) – един. Двата
конкурса са със срок 2 месеца от обнародването на
„Държавен вестник“. Документи – в ректорската
канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, кабинет 107. За информация: тел.:
054/830-495, вътр. 121, GSM: 0899901943.
6329
729. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ отменя обнародваната обява за конкурси (ДВ, бр. 47 от 2016 г.) в
частта за главен асистент, както следва: „област
на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и
управление на образованието (Образователни
технологии) – един“, и обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и
дидактика – Образователни технологии) – един,
със срок 2 месеца. Документи – в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, кабинет 107. За информация – тел.:
054/830-495, вътр. 121, GSM 0899901943.
6355
67. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София,
обявява конкурс за един главен асистент по
професионално направление 4.3. Биологически
науки, специалност „Молекулярна биология“, за
нуждите на лаборатория „Медико-биологични
изследвания“ със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 21, ет. 4; тел. 872-80-50.
6330
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за доцент по професионално
направление 4.4. Науки за земята, специалност
„Инженерна геология“ – един за нуждите на
секция „Геотехника на околната среда“, със срок
за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите
могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологическия институт при БАН,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая № 205.
За справки – тел. 02 979 2288.
6377
463. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конкурс за академичната длъжност доцент по
професионално направление 4.5. Математика,
специалност 01.01.09 „Изчислителна математика (Монте Карло анализ на чувствителността
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и решаване на интегрални уравнения)“ – един
за секция „Паралелни алгоритми“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25А,
стая 215, тел. 02/979-32-18.
6456
436. – Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент по професионално
направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Астрофизика и звездна астрономия“
за нуждите на отдел „Звезди и звездни системи“ – един. Срокът за подаване на документи е 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в ИА с НАО, 1784 София,
бул. Цариградско шосе 72, тел. 02 9741910.
6475
55. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурси за: доценти
по: професионално направление 4.1. Физически
науки, специалност „Физика на кондензираната
материя“ – един за нуждите на направление
„Нискотемпературна физика“; професионално
направление 4.1. Физически науки, специалност
„Физика на кондензираната материя“ – един за
нуждите на направление „Нанофизика“; професионално направление 4.1. Физически науки,
специалност „Лазерна физика, физика на атомите,
молекулите и плазмата и физика на вълновите
процеси“ – един за нуж дите на лаборатория
„Лазери с метални пари“; главен асистент по
професионално направление 4.1. Физически науки,
специалност „Лазерна физика, физика на атомите,
молекулите и плазмата и физика на вълновите
процеси“ – един за нуж дите на лаборатория
„Лазери с метални пари“, и четирите със срок 2
месеца; професор по професионално направление 4.1. Физически науки, специалност „Физика
на кондензираната материя“ – един със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за нуждите на лаборатория „Микроелектроника“. Справки и документи – в канцеларията на
института – София 1784, бул. Цариградско шосе
72, тел. 877-34-92.
6512
391. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурс за докторантура задочна форма
на обучение, в област на висшето образование
6. А грарни нау к и и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.4. Ветеринарна
медицина, научна специалност „Епизоотология,
инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“ към секция
„Аквакултури и болести по водни животни и
пчели“ към НДНИВМИ – една. Конкурсът е със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи за участие в конкурса 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.
6401
675. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
приемане на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2016/2017 г. в съответствие
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с Решение № 328 от 3.05.2016 г. на Министерския съвет по следните научни специалности:
вирусологи я – двама; епидемиологи я – един;
имунология – двама; микробиология – трима;
паразитология – трима. Кандидатите подават
следните документи: 1. заявление до директора за
участие в конкурса; 2. автобиография (европейски
образец) със снимка; 3. нотариално заверено копие
на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; 4. удостоверение за признато висше
образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 5. документ за трудов
стаж, ако има такъв; 6. медицинско свидетелство;
8. списък на публикациите, ако има такива; 9.
сертификат за компютърни умения; 10. сертификат или диплома за владеене на чужди езици; 11.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията им в съответната научна област,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НЦЗПБ, София 1504,
бул. Янко Сакъзов 26. За справки: тел.: 02/8468307
и 02/8432175.
6459
192. – ИПАЗР „Н. Пушкаров“ – София, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академична длъжност професор по
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност Почвознание, за нуждите на
научен отдел „Генезис, география и класификация
на почвите“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София 1080, ул. Шосе Банкя 7, тел.:
02/824-76-84, факс: 02/824-89-37.
6402
323. – Институтът по планинско животновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Овощарство“ – един със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, 5600 Троян,
ул. Васил Левски 281, тел. 0670/62802.
6386
93. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през юли 2016 г. са продадени
следните обекти: 1. УПИ VII-83, кв. 256, София,
м. Бъкстон-север, ъгъла на ул. Майор Горталов и
бул. Тодор Калешков, общински нежилищен имот,
стопансван от район „Красно село“, продаден на
„Евроарт – 2004“ – ЕООД, представлявано от
Кирил Георгиев Попов, за 632 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 126 400 лв.; продажната цена на обекта
с ДДС е в размер 758 400 лв., изплатени изцяло
от купувача; 2. УПИ II – за жс, магазини и ТП,
кв. 19, София, м. ж.к. Бели брези, ул. Кюстендил,
общински нежилищен имот, стопансван от район
„Красно село“, продаден на „Араинвест“ – ЕООД,
представлявано от Станислав Димитров Борисов,
за 943 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66,
ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена
е начислен 20 % ДДС в размер 188 600 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер на
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1 131 600 лв., изплатени изцяло от купувача; 3.
УПИ I – за жс и магазини, кв. 19, София, м. ж.к.
Бели брези, ул. Кюстендил, общински нежилищен
имот, стопансван от район „Красно село“, продаден на „Араинвест“ – ЕООД, представлявано от
Станислав Димитров Борисов, за 1 148 000 лв.;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 229 600 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 1 377 600 лв., изплатени
изцяло от купувача.
6426
684. – Община Велико Търново на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през май 2016 г. е
извършила продажба на общински нежилищни
имоти, представляващи: 1. Застроен УПИ ІІ – „За
обществено обслужване“, от кв. 45 по ПУП – ПР
на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда
(бивша детска градина) – собственост на Община
Велико Търново, продаден чрез публичен търг с
явно наддаване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Венера – М“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Краков 9, вписано в търговския регистър, воден
от Агенцията по вписванията, с ЕИК 104609149,
за 22 900 лв., върху която сума е начислен ДДС в
размер 1340 лв. Общата цена по договора е в размер 24 240 лв., на разсрочено плащане, с начална
вноска в размер 8210 лв., а остатъкът – платим на
12 равни вноски в срок до 18.05.2017 г. 2. Застроен
УПИ ХІV от кв. 85 по ПУП – ПР на с. Шемшево,
заедно с построени в него сгради – собственост на
Община Велико Търново, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на дружество с ограничена
отговорност с фирма „ПМУ – Свищов“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Свищов, област
Велико Търново, ул. Хр. Смирненски 18, вписано
в търговския регистър, воден от Агенцията по
вписванията, с ЕИК 104605300, за 51 303 лв., върху
която сума е начислен ДДС в размер 10 260,60 лв.
Общата цена по договора е в размер 61 563,60 лв.,
на разсрочено плащане, с начална вноска в размер
25 651,50 лв., а остатъкът – платим на 4 равни
вноски в срок до 20.05.2018 г.
6369
36. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – план
за регулация само на улици и на поземлени имоти
за обекти на публична собственост за промяна
предназначението на земеделска земя на имоти
99088.21.33, 99088.21.41, 99088.21.42, 99088.21.43,
99088.22.2, 99088.22.5, 99088.22.6, 99088.22.7,
99088.22.8, 99088.22.9, 99088.22.10, 99088.22.11 и на
части от поземлени имоти 99088.22.2 и 99088.22.36
за разширение на гробищен парк кв. Долни
Воден, Асеновград, отразен в кадастралната
карта с идентификатори 99088.22.81 и 99088.36.23.
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“.
6495
37. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – план
за регулация и застрояване за промяна предназна-
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чението на земеделска земя на имот 51830.161.198
за разширение на гробищен парк – с. Новаково,
отразен в кадастралната карта с идентификатор
51830.161.587. 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“.
6496
38. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – план
за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя на имоти 72789.511.16,
72789.511.32 и на част от 72789.511.9502 за разширение на гробищен парк – с. Тополово, отразен в
кадастралната карта с идентификатор 72789.51.224.
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“.
6497
135. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план, с регистър на имотите и частите от тях
с право на преминаване за транспортен достъп
до ПИ с идентификатор 02676.2.334, м. Забиница,
по КККР на гр. Банско, община Банско. Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 309 в сградата
на общинската администраци я – гр. Банско.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения,
предложения и искания по проекта могат да
бъдат направени до общинската администрация
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6466
57. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация на част
от ул. Радецки по плана на Велинград, както
следва: изменение на регулацията на улица с
ос.т. 2020 – 2135, като същата минава в съответствие със северните имотни граници на имотите
в кв. 261 и южните имотни граници на имотите
в кв. 2842 (реализирани на място огради) и по
този начин се изменя и дворищната регулация,
като северните регулационни граници на УПИ
I-876, II-875, III-858, IV-8633 и V-7727 в кв. 261 и
южните регулационни граници на УПИ XII-824,
825, 826, 828, XI-828, 829 и X-828, 829 в кв. 2842
се поставят в съответствие с имотните граници
на имотите. 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.
6498
20. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за
УПИ І от кв. 38 по плана на с. Керека, който е
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отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.137 по
кадастралната карта (КК) на селото. С проекта
ПУП – ПРЗ се изменя уличната и дворищната
регулация за УПИ І от кв. 38 по действащия
регулационен план на с. Керека. Заличава се
проектирана и нереализирана улица в участъка
между о.т. 87 и о.т. 117 и обединяване на кв. 38
и кв. 40. При обединяването на кв. 38 и кв. 40
в един обединеният квартал запазва номер 40,
а кв. 38 се заличава и урегулираните поземлени
имоти от заличения квартал се преномерират. За
новообразувания УПИ Х от кв. 40, който е отреден за ПИ с идентификатор 36751.501.137 по КК
на с. Керека, се предвижда основно жилищно
застрояване до 10 м височина по ограничителни
линии, плътност и интензивност на застрояване,
така както е показано в графичната част на проекта. Проектът за ЧИ на ПУП – ПРЗ може да се
разгледа в общинската администрация – Дряново,
стая 204, в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6368
1. – Община гр. 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 – БКТП
20/0,4 kV, 1х800 kVA в ПИ 39030.503.25, гр. Котел.
Кабел 20 kV от въздушна линия „Възраждане“
ЖР стълб № 6 (ПС Котел) до ново БКТП (ПИ
39030.503.25). Кабел 1 kV от ново БКТП (ПИ
39030.503.25) до ел. табло за външно ел. захранване на обект „Стопанска сграда“ в УПИ VI, кв.
2, гр. Котел. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6546
57. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица,
че е изработeн проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе на
разпределителен газопровод до ,,Цех за производство на директни плодови сокове“ и ,,Цех за сушене
на плодове и зеленчуци“, в ПИ 000042, землище
с. Граница, с ЕКАТТЕ 17751, община Кюстендил,
от картата на възстановената собственост (КВС).
Възложител на проекта е „Овергаз мрежи“ – АД,
София. Проектът е изложен в Община Кюстендил, пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая № 19, и може да се
разгледа от заинтересуваните лица. В едномесечен
срок от датата на обнародването в ,,Държавен
вестник“ на обявлението заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ИПР до
общинската администрация – гр. Кюстендил, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6511
1. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
П У П – ПР за: проектиране на нова улична
отсечка с о.т. 898 – о.т. 71001 – о.т. 71002 – о.т.
71003 – о.т. 71004, между кв. 57 и кв. 71 по плана на гр. Любимец; изменение на регулацията
на УПИ ХXIV – за общински съвет, културен
дом, обществено хранене, магазини, обществени
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сгради, хотел, поща, градски съд и БНБ в кв.
57 по плана на гр. Любимец в УПИ ХХVII – за
общинск и съвет, к улт у рен дом, обществено
хранене, магазини, обществени сгради, хотел,
поща, градски съд и БНБ; обособява се нов УПИ
ХХVI – за паркинг, в кв. 57 с площ 1156 кв. м;
обособява се нов УПИ ХХV – за обществено обслужване, в кв. 57 с площ 3578 кв. м; изменение
на регулацията на УПИ ХII – за обществено жилищно строителство, в кв. 71 в УПИ ХХVIII – за
обществено жилищно строителство, с площ 3230
кв. м. Проектът е изложен в сградата на Община
Любимец, отдел „УТ“, стая № 9, и може да се
разгледа всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6510
15. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е преработен одобрен с
Решение № 48 от 30.01.2014 г. на Общинския съвет – гр. Оряхово, проект на ПУП – ПП за връзки
с мрежите на техническата инфраструктура на
водоем „Средна зона“ – Оряхово, разположен в
имот № 000453, а връзките са разположени в ПИ
с № 000456, м. Кралицата, по КВС на землището
на гр. Оряхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да прегледат проекта всеки присъствен ден
в техническата служба – стая № 204, на Община
Оряхово и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него, ако имат такива.
6342
121. – Община гр. Перущица, област Пловдив,
съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е
представен за разглеждане и приемане проект за
обект: „Подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на подземна кабелна линия 20 kV
от ВЕЛ 20 kV „Водоснабдяване“ до нов БКТП в
УПИ 010084 – производствени, складови и общественообслужващи дейности, м. Кантона“, землища
на гр. Перущица, община Перущица, и с. Йоаким
Груево, община Стамболийски, област Пловдив.
Проектът е изложен в сградата на Община Перущица, ет. 3, стая № 5. 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 представения проект до служителите
на общинската администрация – Перущица.
6373
355. – Община гр. Перущица, област Пловдив, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ,
че е представен в Община Перущица парцеларен план за водоснабдяване и канализация за
имот ПИ 099.065 във връзка с процедиране на:
„ПУП – ПРЗ за ПИ 099.065, местност Ленищата,
по КВС землище на гр. Перущица, ЕКАТТЕ 55909,
община Перущица, област Пловдив, за промяна
предназначението му от земеделски имот в терен
за жилищно строителство“. Проектът е изложен
в сградата на Община Перущица, ет. 3, стая № 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по представения проект до служителите на общинската
администрация – Перущица.
6374
68. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ, Заповед № ДС-12-1 от 20.01.2015 г.
на областния управител на област Пловдив и
заявление вх. № 16-Ф-4568 от 2016 г. на „АВЕ
принт“ – ЕООД, съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план (план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии) за обект: „Улични ВиК
мрежи за УПИ II-20.78, 20.77, 20.76, обществено
обслужване – частно училище, местност Ветрогона, землище на с. Марково, община „Родопи“,
преминаващи през териториите на две общини:
Пловдив и „Родопи“, област Пловдив, за частта
от проекта, попадаща в община Пловдив – ПИ
с ид. 56784.382.172, 56784.382.179, 56784.382.182,
56784.382.186 по КК на Пловдив. Проектът е
изложен за запознаване в Община Пловдив, пл.
Централен 1, ет. 7, стая 5, Пловдив 4000. 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
чрез Община Пловдив до областния управител
на област Пловдив.
6415
17. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че e изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Външно електроприсъединяване“ на
поземлен имот с идентификатор 61460.47.39 по
одобрена кадастрална карта на гр. Раднево,
община Раднево, област Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Раднево.
6493
18. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че e изготвен проект за ПУП – парцеларен
план на „Електропровод 20 kV от Подстанция
„Гипсово“ по северния неработен борд на рудник „Трояново-север – промяна на трасето от
СРС № 14“ през поземлени имоти с идентификатори 61460.242.107; 61460.242.112; 61460.242.63;
61460.242.64; 61460.242.86; 61460.242.87; 61460.242.88;
61460.242.89; 61460.242.9; 61460.242.90; 61460.242.91;
614 6 0.2 45.101; 614 6 0.2 45.118; 614 6 0.2 45.119 и
61460.245.128 по одобрена кадастрална карта на
гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
6494
5. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
за „Панорамен път „Предел – КС „Пирин“ –
„Реконструкция на общински път BLG3209 (ІІ19, Предела – Банско) – м. Круше – изменение
от пътно кръстовище (BLG2190) до о.т. 722 по
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плана за улична регулация на селищно образувание „Пирин“, землище на гр. Разлог, община
Разлог“, с възложител Община Разлог. Проектът
е изложен в стая № 306 на Община Разлог. 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.
6547
6. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
„Панорамен път „Предел – КС „Пирин“ – „Реконструкция на общински път BLG3209 (ІІ-19,
Предела – Банско), землище на гр. Разлог, община
Разлог“, с възложител Община Разлог. Проектът
е изложен в стая № 306 на Община Разлог. 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.
6548
7. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
„Панорамен път „Предел – КС „Пирин“ – „Реконструкция на общински път BLG3208 (BLG2190,
Разлог – м. Бетоловото) – м. Кьошката – изменение от о.т. 443 до о.т. 699 по плана за улична
регулация на селищно образувание „Пирин“ и
землищна граница, землище на гр. Разлог, община
Разлог“, с възложител Община Разлог. Проектът
е изложен в стая № 306 на Община Разлог. 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.
6549
2. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план и специализирана плансхема за трасета на електропровод и водопровод
за захранване на част от имот с идентификатор
ПИ 65927.59.115 (с проектен идентификатор
65927.59.149) по кадастралната карта на гр. Севлиево, местност Салимов геран, собственост
на Сунай Юсуфов Салиаджов и Мустафа Юсуфов Салиаджов. Трасето на електропровода е с
дължина 289 м и започва от табло, монтирано
в ПИ 65927.501.3715 – второстепенна улица в
урбанизираната територия, преминава през ПИ
65927.65.71 – път общинска собственост, и през
част от ПИ 65927.59.115 (с проектен идентификатор
65927.59.150) и достига до част от ПИ 65927.59.115
(с проектен идентификатор 65927.59.149). Сервитутът на електропровода е по 2 м от двете страни
на оста на трасето извън регулация и 1,50 м
от едната страна и 0,60 м от другата страна на
трасето в урбанизираната територия. Трасето
на водопровода е с дължина 182 м и започва от
съществуващ водопровод по ул. Бор, преминава
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през ПИ 65927.65.71 – път общинска собственост, и през част от ПИ 65927.59.115 (с проектен
идентификатор 65927.59.150), и достига до част
от ПИ 65927.59.115 (с проектен идентификатор
65927.59.149). Сервитутът на водопровода е по 3 м
от двете страни на оста на трасето. Линиите на
трасетата са съгласно графичната част на проекта.
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.
6416
25. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за изграждане на ел. кабел 1 kV от ТП „КЗС“,
разположен на южната регулационна граница
на с. Чокоба, община Сливен, до ПИ 102012,
стопански двор, местност До могилите, землище
с. Чокоба, община Сливен. Трасето със своя сервитут засяга общински имоти 102098, местност
Мешака, с НТП „Полски път“ и 000140, местен
път SLV2081 в същото землище. 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.
6343
26. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за изграждане на ел. кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 72, ВЛ 20 kV „Качулка“ в
ПИ 67338.301.216, м-ст Манастирското, з-ще
гр. Сливен, до нов БКТП в ПИ 67338.302.100,
отреден „За дървопреработвателна дейност“, м-ст
Асеновско дефиле, з-ще гр. Сливен. Трасето със
своя сервитут засяга имоти 67338.301.216, м-ст
Манастирското, с НТП „Широколистна гора“ и
67338.302.104, м-ст Асеновско дефиле, с НТП „За
път от републиканската пътна мрежа“ в същото
землище. 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.
6344
9. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване и парцеларни планове за външни В и К връзки, електрозахранване
и транспортен достъп, необходими за промяна на
предназначението на земеделска земя на НПИ
№ 013003 и № 013020 в м. Шабаново поле по
КВС в землището на с. Алдомировци, община
Сливница, и нови имоти с планоснимачни номера
пл. № 1181, пл. № 1182, пл. № 1183, пл. № 1184,
м. Шабаново поле, идентични с част от имот пл.
№ 855 в строителния полигон на м. Калина – с. Алдомировци, община Сливница, за изграждане на
обект: „11 бр. жилищни сгради, трафопост, магазин за хранителни стоки и детска площадка“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
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жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6474
64. – Община гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план за улична
регулация (ПУП – ПУР) на улица Лъкарица и
проектопредложение на план за регулация и
застрояване (проекто ПУП – ПРЗ) за новообразувани квартали 423 и 424 по плана на Троян.
ПУР засяга имоти с идентификатори 73198.60.79,
73198.60.69 и 73198.408.4: Обособява се осова мрежа на ул. Лъкарица: започва от съществуваща
ОТ 1446 към ОТ 2032-2033-2034-2035-2036-20372038-2041-2042-2043-2045-2046-2047-2048-2049-2050
до ОТ 2051, включително два тупика: ОТ 20382039-2040 и ОТ 2043-2044. Проектопредложението
за ПУП – ПРЗ засяга имоти с идентификатори
73198.408.1, 73198.408.2, 73198.408.3, 73198.408.6 и
73198.65.2 (проектен квартал 423), както и имоти в проектен квартал 424: с идентификатори
73198.431.1, 73198.60.93, 73198.60.94, 73198.60.76,
73198.506.627 и 73198.506.628. Същото е основание
за промяна на статута на имотите. При несъгласие с проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
Проектът е изложен в сградата на Община Троян,
ет. 2, стая № 31.
6370
65. – Община гр. Троян, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е
изработен коригиран проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на квартали 92, 421 и 422 със
самостоятелни и съсобствени УПИ, отредени „За
жилищно строителство и обществено обслужване“.
Образуват се две нови тупикови улици: първата
с ОТ 741 – 2102 между кв. 311 и 422 и втората с
ОТ 367 – 2101 между квартали 422 и 421. Между
кв. 92 и 421 е обособена пешеходна алея. Улица
Ген. Карцов се разширява от ОТ 731 до ОТ 1126 с
предвиждане на надлъжно паркиране от източната
страна. Запазва се действащата регулация откъм
река Осъм (изток). При несъгласие с проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. Проектът е изложен
в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
6371
66. – Община гр. Троян, област Ловеч, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план за
регулация и застрояване за частично изменение на
застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ
за ЧИЗРП), засягащ строителни квартали 97, 281
и 88, като се заличава квартал 282 и се образува
нов строителен квартал 512. Проектът засяга имоти с идентификатори 73198.505.520, 73198.505.521,
7 319 8 . 5 0 5. 52 3, 7 319 8 . 5 0 5. 53 8 , 7 319 8 . 5 0 5. 3 8 9,
73198. 505.29 0, 73198. 505.291 и 73198. 505. 34 0
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(к в а р т а л 9 7 ); 7319 8 . 5 0 5. 52 2 , 7319 8 . 5 0 5. 2 8 5,
7 319 8 . 5 0 5. 2 8 7, 7 319 8 . 5 0 5. 2 8 8 , 7 319 8 . 5 0 5. 2 8 9,
7319 8 . 5 0 5. 2 3 8 , 7319 8 . 5 0 5. 2 39, 7319 8 . 5 0 5. 2 4 0 ,
73198.505.174, 73198.505.242 и 73198.505.241 (квартал 281); 73198.505.235 (квартал 88); 73198.505.245,
73198.505.249 и 73198.505.248 (нов квартал 512). Имоти с идентификатори 73198.505.343, 73198.505.342,
7 319 8 . 5 0 5. 3 41, 7 319 8 . 5 0 5. 3 8 5, 7 319 8 . 5 0 5. 3 8 6 ,
7 319 8 . 5 0 5. 3 8 7, 7 319 8 . 5 0 5. 3 8 8 , 7 319 8 . 5 0 5. 39 4 ,
7 319 8 . 5 0 5. 39 3, 7 319 8 . 5 0 5. 39 2 , 7 319 8 . 5 0 5. 391,
73198.505.39, 73198.505.464 и 73198.505.465 от квартал 97, отредени за жилищно строителство, които
се урегулират по имотни граници. ПУП предлага
ново актуално урегулиране на улица Стадиона.
При несъгласие с проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
6372

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от сдружение „Център за защита правата
в здравеопазването“ – София, представлявано от
председателя на управителния съвет Стойчо Кацаров, и от сдружение „Национално сдружение на
частните болници“ – София, представлявано от
председателя на управителния съвет Явор Дренски,
срещу Решение № 202 от 24.03.2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на Националната
здравна карта на Република България, във връзка
с което е образувано адм. д. № 5611/2016 г. по описа на ВАС, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 11.10.2016 г.
6457
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалба
на „Виктория – Р“ – ЕООД, ЕИК 101542371, със
седалище и адрес на управление – Благоевград, ул.
Андрей Ляпчев 1, с управител Ромео Александров
Шатев, против Решение № 316 от 26.06.2015 г.,
обективирано в протокол № 7 от 26.06.2015 г. на
Общинския съвет – Благоевград, с което е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) на кв. Бялата
висота – част втора, местност Мандаджи баир,
Благоевград, със съставните му части: план за
регулация, проект за застрояване, проекти за
В и К и ел. захранване, е образувано адм. дело
№ 403/2016 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
4.10.2016 г. от 10 ч., зала 002. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството пред съда в едномесечен срок от
обнародването на съобщението за оспорването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена,
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; ж) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
6461
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило искане на М. Атанасова, прокурор
в Окръжна прокуратура – Добрич, за обявяване
нищожността на чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 9
за реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти на територията на община Крушари, приета
с Решение № 1/3 на Общинския съвет – с. Крушари, взето с протокол № 1 от 12.02.2002 г. По
оспорването е образувано адм.д. № 410/2016 г. по
описа на Административния съд – Добрич. Във
връзка с протеста е образувано адм.д. № 410/2016 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 11.10.2016 г. от 13,30 ч.
6528
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, че е постъпил протест на
прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич, на
основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 АПК с
искане за обявяване на нищожността или отмяната
на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Наредбата за реда и условията
за поставяне на временни преместваеми обекти на
територията на община Балчик, приета с Решение
№ 328 от 25.01.2002 г. на общинския съвет, както
и на чл. 16, 17 и 18 от същата наредба в частта, в
която изискват наличие, респективно изготвяне и
одобряване на схеми за разполагане на преместваеми обекти върху имоти – частна собственост. По
протеста е образувано адм.д. № 403/2016 г. по описа
на Aдминистративния съд – Добрич, насрочено
за 11.10.2016 г. от 13,30 ч.
6538
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, че е постъпил протест
на прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич,
на основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185
АПК срещу Наредба № 20 за реда и условията за
поставяне на временни преместваеми съоръжения,
елементи на градското обзавеждане и рекламноинформационните елементи на Община Добричка,
приета с Решение № 638 на Добричкия общински
съвет от 24.06.2010 г., в частта на чл. 10, ал. 3, т. 2
и 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 и 4, изискващи за имоти,
които не са общинска собственост, искане за
разрешение за поставяне да се отправя от лице,
имащо сключен договор със собственика на имота,
или с изрично писмено съгласие на собственика
на имота с нотариално заверени подписи, или от
един от съсобствениците на имота с изричното
писмено съгласие на останалите съсобственици
на имота с нотариално заверени подписи, а също
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и към заявлението за разполагане на временно
преместваемото съоръжение да се прилага удостоверение за липса на задължения към Община
Добричка и писмено съгласие с нотариална заверка
на подписите на останалите съсобственици (ако
има такива). На основание чл. 189, ал. 2 АПК
всеки, който има правен интерес, може да се
присъедини към оспорването или да встъпи като
страна наред с административния орган до началото на устните състезания при всяко положение
на делото, без да има право да иска повтаряне
на извършени процесуални действия. Препис от
молбата за присъединяване или за встъпване
се връчва на насрещните страни. По протеста
е образувано адм.д. № 408/2016 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
11.10.2016 г. от 14 ч.
6539
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Добрич, на основание чл. 186, ал. 2
във връзка с чл. 185 АПК с искане за обявяване
частична нищожност на разпоредбата на чл. 13,
ал. 5 от Наредбата за търговска дейност на територията на община Добрич или отмяна на частта
от нея, изискваща след подаване на заявление за
издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито да се извършва проверка
относно липсата на задължения към общината и
това да е задължително условие за издаване на
разрешението. По протеста е образувано адм.д.
№ 405/2016 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 13.10.2016 г. от 14 ч.
6500
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Добрич, на основание чл. 186, ал. 2
във връзка с чл. 185 АПК с искане за обявяване
нищожността на чл. 6, т. 1, чл. 9, ал. 3, т. 2 и 3
и чл. 11, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за разрешаване поставянето на временни
преместваеми обекти по реда на чл. 56 ЗУТ на
Общинския съвет – гр. Каварна. По протеста
е образувано адм.д. № 400/2016 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
27.09.2016 г. от 13,30 ч.
6501
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс,
че е постъпил протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Добрич, на основание чл. 186, ал. 2
във връзка с чл. 185 АПК с искане за обявяване
нищожността или отмяна на чл. 20, ал. 2, т. 6 от
Наредбата за реда за провеждане на търговска
дейност на територията на община Каварна на
Общинския съвет – гр. Каварна. По протеста
е образувано адм.д. № 402/2016 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
27.09.2016 г. от 13,30 ч.
6502
Административният съд – Добрич, съобщава
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс, че е постъпил протест на
прокурор от Окръжна прокуратура – Добрич, на
основание чл. 186, ал. 2 във връзка с чл. 185 АПК
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срещу чл. 2, ал. 2 и чл. 6 от Наредбата за реда за
поставяне на временни преместваеми обекти и
съоръжения съгласно чл. 56 ЗУТ на Община Шабла
в частта, в която се изисква нотариално заверено
съгласие и в частта, в която се изисква наличие на
схеми за разполагане на преместваемите обекти
върху имоти – частна собственост, с искане за
обявяване на нищожността им или отмяната им.
По протеста е образувано адм.д. № 401/2016 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 27.09.2016 г. от 10 ч.
6537
Административният съд – София-град, ІІ отделение, 32 състав, призовава Димитър Борисов
Филипов като заинтересована страна по адм. д.
№ 2339/2016 г., образувано по жалба на ЕС на
вх. „Б“ на бл. 74 с административен адрес София,
ул. Еужен Поатие 6, срещу Заповед № РД-18-95
от 18.12.2015 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК) в частта относно имоти с идентификатори 68134.802.1321, 68134.802.1551, 68134.802.2109.
Делото е насрочено за 20.09.2016 г. от 13,30 ч.
6434
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 16,
т. 4 от Наредбата за реда и условията за издаване
на разрешение за поставяне на преместваеми
обекти, елементи на градското обзавеждане и
рекламни, информационни и монументалнодекоративни елементи на територията на община „Тунджа“ – Ямбол, приета с решение на
Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, по т. 10 от
протокол № 37 от 31.03.2003 г. По оспорването
е образувано адм.д. № 163/2016 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
20.09.2016 г. от 10,30 ч.
6506
Софийският градски съд на основание чл. 15
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра по парт. № 410,
т. 13, peг. X, стр. 95, по ф. д. № 346/2016 г. на
Софийския градски съд политическа партия с
наименование „Демократи за отговорност, свобода и толерантност“ (ПП ДОСТ) със седалище
и адрес на управление: София, район „Оборище“,
ул. Бачо Киро 26 – 28 – 30, сграда № 30, ет. 2.
Устав на ПП ДОСТ, приет на Учредителното
събрание на 10.04.2016 г., който е неразделна част
от настоящото решение. Изпълнителен съвет в
състав: председател – Лютви Ахмед Местан; 5-има
заместник-председатели: Шабанали Ахмед Дурмуш, Хюсеин Хасан Хафъзов, Мариана Василева
Георгиева-Бенчева, Айдоан Муталиб Али, Мехмед
Осман Ходжа; членове Бахри Реджеб Юмер,
Венцислав Йорданов Каймаканов, Зюрфедин
Шемсидин Али, Мехмед Мехмед Хаджи, Рашид
Апти Куру. Национален контролен съвет в състав: председател – Еркант Али Райф, и членове:
Вели Вайледин Кямил, Валентин Делянов Ситов,
Съткъ Муталибов Ириев, Боян Андонов Патев.
Политическа партия „Демократи за отговорност,
свобода и толерантност“ се представлява от нейния председател Лютви Ахмед Местан.
6553
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф.д. № 9446/2007 г. за
политическа партия с наименование „Средна ев-
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ропейска класа“ следните промени, приети от Националното събрание, проведено на 19.12.2015 г.:
устав с изменения и допълнения. Нов адрес на
управление на партията: Бургас 8000, бул. Демокрация 98; изпълнителен комитет в състав: Георги
Василев Манев – председател, Богдан Димитров
Димитров – заместник-председател, Константин
Ж ивков Бачийск и – замест ник-п редседат ел,
Кристина Димитрова Димитрова, Николай Желев Желев, Радостин Проданов Кишишев, Стела
Кирова Богданова, Георги Константинов Петров,
Таня Ненова Тодорова, Кирил Кирилов Начев,
Стоян Димитров Царев, Константин Стефанов
Шукеров и Иван Миленов Иванов; контролен
комитет в състав: Владимир Иванов Георгиев – председател, Петко Атанасов Янев и Пенка
Алексиева Велева; лице, което съгласно устава
представлява партията: председателят Георги
Василев Манев.
6554
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите
партии и движения при СГС промени по партидата на ПП „Единна народна партия“, peг.
по ф.д. № 337/2008 г. на СГС, партиден № 362,
том 12, стр. 5: вписва изменения в устава на
политическата партия, приети с решения на
трети редовен конгрес на партията, проведен на
16.04.2016 г.; заличава Мария Василева Капон
като председател и представляващ политическата
партия; вписва Валентина Василева ВасилеваФиладелфевс като председател и представляващ
политическата партия; заличава досегашните
членове на Изпълнителния съвет на политическата партия; вписва нов Изпълнителен съвет на
политическата партия в състав: Валентина Василева Василева-Филаделфевс – председател, Надя
Димитрова Миронова – член, Емил Торком Мечикян – член, Стефан Михайлов Стефанов – член,
Лъчезар Александров Алексиев – член, Любомир
Иванов Стойков – член, Станислав Димитров
Готев – член, Тодор Василев Василев – член, Марияна Василева Митова – член, Мария Василева
Капон – член, и Хаго Арман Бабикян – член;
заличава досегашните членове на Контролния
съвет на политическата партия; вписва нов Контролен съвет на политическата партия в състав:
Зорница Димитрова Дикова – председател, Мария
Василева Казакова – член, и Цветомир Емилов
Енев – член.
6555

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на съдиите в България“, София, на основание взето решение на
управителния съвет от 20.06.2016 г. и чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 30, ал. 12 от устава на
ССБ свиква общо отчетно-изборно събрание на
сдружението на 7 и 8.10.2016 г. в Пловдив, хотел
„Новотел – Пловдив“. Събранието ще започне в
14 ч. на 7.10.2016 г. и ще продължи до 16 ч. на
8.10.2016 г. при следния дневен ред: 1. делови и
финансов отчет на управителния съвет на ССБ
за периода ноември 2015 г. – септември 2016 г.;
2. доклад на контролния съвет; 3. обсъждане на
дейността на Съюза на съдиите в България; 4.
освобождаване от отговорност на членовете на
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управителния съвет; 5. освобождаване и последващ избор на членове на управителния съвет; 6.
промяна в устава на ССБ; 7. разни.
6550
301. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация лека атлетика“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете на федерацията на 20.10.2016 г. в 10 ч. във
Велико Търново, х-л „Гранд Хотел Янтра“, ул. Опълченска 2 , при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен доклад за дейността на управителния
съвет за 2015 г.; проект на решение: ОС приема
годишния доклад за дейността на управителния съвет за 2015 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет за 2015 г. на БФЛА; проект на
решение: ОС приема годишния финансов отчет
за 2015 г. на БФЛА; 3. приемане на бюджета на
БФЛА за 2017 г. и определяне на лицензиран
експерт-счетоводител за 2017 г. проект на решение: ОС приема предложения от УС бюджет на
федерацията за 2017 г. и определя за лицензиран
експерт-счетоводител за 2017 г. избраното от ОС
лице; 4. приемане на Правилника за разпределение
на финансовите средства за 2017 г. на клубовете
по лека атлетика – членове на БФЛА; проект на
решение: ОС приема предложения от УС Правилник за разпределение на финансовите средства за
2017 г. на клубовете по лека атлетика – членове
на БФЛА; 5. приемане на решение за определяне
размера на дължимия членски внос; проект на
решение: ОС приема предложения от УС размер
на дължимия членски внос. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете
в офиса на федерацията по седалището и адреса є
на управление от 10 до 13 ч. всеки работен ден и
ще бъдат предоставени при поискване на лицата,
които по закон представляват съответния член
или негов представител с изрично писмено пълномощно. В деня на общото събрание делегатите
следва да представят: удостоверение за актуално
състояние (валидно); изрично писмено пълномощно в случай, че членът не се представлява
от законния си представител. Регистрацията на
делегатите ще започне в 9 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден от 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6438
11. – Изпълнителният комитет на Радикалдемократическата партия на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и съгласно решение на Националния
партиен съвет на Радика лдемократическата
партия в България свиква на 22.10.2016 г. в 11 ч.
в София, залата на бул. Ал. Стамболийски 51,
ХХХV редовен конгрес на Радикалдемократическата партия в България при дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на РДП; 2. отчети на
Проверителния съвет и на Комисията по етика;
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3. избор на ръководни органи; 4. приемане на
политическа декларация. Регистрацията започва
от 10 ч. на 22.10.2016 г.
6543
12. – Управителният съвет на Шахматен клуб,
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете
на клуба на 11.10.2016 г. в 18 ч. в клубното помещение, намиращо се във Варна, бул. Сливница
169, спортен комплекс „Локомотив“, зала „Лека
атлетика“, при следния дневен ред: 1. отчет на
председателя за дейността на клуба и на УС за
отчетния период; 2. отчет на КС; 3. избор на ново
ръководство; 4. приемане на нови членове; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6437
116. – Управителният съвет на сдружение „Организация за развъждане на Цигайски и местни
породи овце в Република България“, Троян, на
основание чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 23
и чл. 25, ал. 1 и 2 от устава на сдружението
свиква годишно отчетно-изборно събрание на
членовете на сдружението на 7.10.2016 г. в 13 ч. в
гр. Троян, ул. Васил Левски 281 (в заседателната
зала на ИПЖЗ – Троян), при следния дневен
ред: 1. приемане и освобождаване на членове на
сдружението; 2. отчетен доклад на управителния
съвет за периода 9.10.2015 – 7.10.2016 г.; 3. отчетен
доклад на контролния съвет на сдружението; 4.
избор на ново ръководство на сдружението; 5.
разни. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Юридическите лица,
членове на сдружението, участват в общото
събрание чрез законните си представители или
чрез писмено упълномощени за това лица. При
липса на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 14 ч.
6513
168. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
село Порой“ – с. Порой, община Поморие, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 8.10.2016 г. в 10 ч. в с. Порой,
община Поморие, в сградата на ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Порой, при дневен ред – избор на
нов управителен съвет и нов председател на УС
на СНЦ „Училищно настоятелство при основно
училище Св. св. Кирил и Методий с. Порой“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
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