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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за приемане на Годишен док
лад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.

Решение № 545 на Министерския съвет
от 2004 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 228 от 13 сеп
тември 2019 г. за одобряване на допъл
нителни разходи/трансфери за 2019 г.
за изплащане на стипендии по Програ
мата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2019 г., приета
с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
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 Постановление № 229 от 13 сеп
тември 2019 г. за изменение и допъл
нение на Правилника за прилагане на
Закона за Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“, приет с Постанов
ление № 23 на Министерския съвет
от 2008 г.
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 Постановление № 230 от 13 септем
ври 2019 г. за одобряване на допълни
телни разходи/трансфери по бюджета
на Министерството на отбраната
за 2019 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и
спорт

6

 Решение № 536 от 12 септември
2019 г. за изменение и допълнение на
Националния план за разпределение
на радиочестотния спектър, приет с

7

Министерство
на икономиката
 Правилник за организацията на ра
бота и състава на Консултативния
съвет за сътрудничество между дър
жавните органи и лицата, осъщест
вяващи икономически дейности, свър
зани с нефт и продукти от нефтен
произход
10
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция за отменяне на Инст
рукция № Iз-507 от 2008 г. за осъщест
вяване на прием на граждани и под
крепа на жертви на престъпления в
структурите на Министерството на
вътрешните работи
11
Държавна агенция
„Национална сигурност“
 Инструкция за изменение и допъл
нение на Инструкция № І-8 от 2016 г.
за методиката за определяне на кри
териите при съвпадения, по които
Националното звено за получаване и
обработване на резервационни данни
за пътниците в Република България,
превозвани по въздух, предоставя ре
зервационни данни и резултатите от
тяхното обработване на Националния
контратерористичен център, и реда
за предоставяне на данните
12
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за състоянието
на националната сигурност на Република
България през 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7072

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от
2019 г. (ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 216 135 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските и
частните училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството
на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 186 705 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 29 430 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на

обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 29 430 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено пред
училищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
(2) Със сумата 48 465 лв. да се увеличи
показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси и чл. 2 от
Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2019 г.
Община

Област

Средства за стипендии на учени- Средства за стипендии
ци от общински училища
на ученици от частни
(в лв.)
училища
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

3 105

3 105

Бургас

Бургас

7 425

7 425

Варна

Варна

10 125

10 125

Велико Търново Велико
Търново

10 125

1 080

11 205

Брегово

Видин

810

810

Видин

Видин

3 240

3 240

Габрово

Габрово

810

810

Севлиево

Габрово

2 835

2 835

Добрич

Добрич

945

945

Кърджали

Кърджали

3 105

3 105

Кюстендил

Кюстендил

2 295

2 295

Троян

Ловеч

945

945

Септември

Пазарджик

3 510

3 510

Перник

Перник

1 080

1 080

Плевен

Плевен

4 455

4 455

Пловдив

Пловдив

18 630

18 630

Две могили

Русе

810

810

Силистра

Силистра

2 025

2 025

Тутракан

Силистра

810

810

Смолян

Смолян

1 080

1 080

Столична

София-град

72 765

Казанлък

Стара Загора

6 075

6 075

Стара Загора

Стара Загора

5 805

5 805

Чирпан

Стара Загора

810

810

Попово

Търговище

945

945

Търговище

Търговище

3 240

3 240

Тополовград

Хасково

1 890

1 890

Харманли

Хасково

810

810

Хасково

Хасково

5 130

5 130

Шумен

Шумен

4 995

4 995

Ямбол

Ямбол

2 970

2 970

Общо
7097

183 600

2 025

3 105

74 790

186 705
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, приет с Постановление № 23 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 17 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 7
и 101 от 2009 г., бр. 27, 56, 80, 84, 85 и 108 от
2013 г., бр. 44 и 68 от 2015 г., бр. 27, 63 и 66
от 2016 г., бр. 79 от 2018 г. и бр. 3 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, като
председателят є е първостепенен разпоредител
с бюджет.“
§ 2. В чл. 32г се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Специа лизирана а дминист ративна
дирекция „Инспекторат“ осъществява контрол и извършва проверки по § 2, ал. 5 от
допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на
служителите в агенцията.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Специа лизирана админист ративна
дирекция „Инспекторат“ чрез определени от
председателя на агенцията длъжностни лица
съставя актове за установяване на административни нарушения на служители на агенцията
за нарушения на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и по чл. 307, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 3. Член 32ж се изменя така:
„Чл. 32ж. Специализираната административна дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“:
1. обработва, систематизира и анализира
информацията, придобита от структурните
звена на агенцията и от други източници;
2. изготвя информационни и аналитични
документи и продукти за нуждите на потребителите по чл. 131 от Закона за Държавна
агенция „Национална сигурност“ и ръководството на агенцията;
3. изготвя информационни и аналитични
документи и продукти и за други външни потребители по разпореждане на председателя
или на заместник-председателите на агенцията, по заявка, постъпила по съответния ред,
или по собствена инициатива;
4. изготвя информационни и аналитични
материали за нуждите на специализираните
и териториалните дирекции на агенцията и
за други вътрешни потребители;
5. изготвя годишен доклад за дейността
на агенцията;
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6. изготвя аналитични и информационни
материали по запитвания, постъпили в рамките на установения ред по линия на международното сътрудничество;
7. изготвя информационни задачи във връзка с информационно-аналитичната дейност за
получаване на информация от структурните
звена на агенцията, както и за уточняване и
допълване на подадена информация;
8. изготвя план за управленската дейност
на агенцията;
9. изготвя методически указания по организацията на информационно-аналитичната
дейност и консултира в тази връзка структурните звена по разпореждане на председателя
на агенцията;
10. в рамките на своята компетентност
осъществява координация между структурните
звена на агенцията, както и между агенцията
и други държавни органи при осъществяване
на законовите им функции, като при необходимост по разпореждане на председателя на
агенцията изготвя становища;
11. осъществява, организира и отговаря
за дейността, свързана с предоставянето на
достъп до обществена информация, създавана
и съхранявана в агенцията, по ред, определен
със заповед на председателя на агенцията;
12. изготвя обзорни и справочни документи
по информация от открити източници във
връзка със законово установените дейности
на агенцията;
13. осъществява връзки с обществеността по
ред, определен от председателя на агенцията;
14. прави предложения за развитие на интернет сайта на ДАНС и организира информационното му осигуряване по ред, определен
от председателя на агенцията.“
§ 4. В чл. 32п се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „резервационни
данни на пътниците“ се добавя „и данни на
екипажа на въздухоплавателните средства“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 след думите „резервационни данни
на пътниците“ се добавя „и данни на екипажа“;
б) в т. 4 след думите „резервационните
данни на пътниците“ се добавя „и данните
на екипажа“;
в) в т. 5 след думите „резервационните
данни на пътниците“ се добавя „и данните
на екипажа“;
г) в т. 7 думите „42л ЗДАНС“ се заменят
с „42м 3 от ЗДАНС“;
д) в т. 8 след думата „задълженията“ се
добавя „на въздушните превозвачи“;
е) в т. 9 думите „констативни актове“ и
запетаята след тях се заличават.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Изходящата кореспонденция на Националното звено се подписва от определени
със заповед на председателя на ДАНС длъжностни лица.“
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§ 5. В чл. 32р, ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 6. В чл. 32с ал. 3 се отменя.
§ 7. Член 32т се изменя така:
„Чл. 32т. (1) Длъжностното лице по защита
на данните по чл. 42н, ал. 3 от ЗДАНС изпълнява следните задачи:
1. участва своевременно по подходящ начин
по всички въпроси, свързани със защитата на
личните данни;
2. информира и съветва администратора и
служителите, които извършват обработването,
за техните задължения съгласно националното
законодателство и правото на Европейския
съюз;
3. наблюдава спазването на изискванията на
националното законодателство и на правото
на Европейския съюз, както и на политиките
по отношение на защитата на личните данни,
включително възлагането на отговорности,
повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по
обработване, и съответните одити;
4. при поискване предоставя съвети по
отношение на оценката на въздействието
върху защитата на данните и наблюдава извършването є;
5. осъществява сътрудничество с Комисията
за защита на личните данни;
6. действа като точка за контакт с Комисията за защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на
резервационни данни на пътниците и данни
на екипажа.
(2) Длъжностното лице по защита на дан
ните има достъп до резервационните данни
и данните на екипажа и до операциите при
обработването им от Националното звено.
(3) Длъжностното лице по защита на дан
ните извършва последваща проверка при разкриване на деперсонализирани резервационни
данни на пътниците или данни на екипажа.
(4) При изпълнение на своите задачи длъжностното лице по защита на данните надлежно
отчита рисковете, свързани с операциите по
обработване на личните данни, и се съобразява
с естеството, обхвата, контекста и целите на
обработването.
(5) Информация за контакт на физическите
лица с длъжностното лице за защита на дан
ните се публикува на интернет страницата
на ДАНС.“
§ 8. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 след думата „възлагащите“
се добавя „или извършващите“.
2. В ал. 3 след думата „възлагащите“ се
добавя „или извършващите“.
§ 9. В чл. 41а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предмет на проверките по ал. 1 са
задължителните мерки за сигурност, режимът
на достъп до стратегическите зони и зоните,
свързани с изпълнението на стратегическите
дейности, и задължителните мерки за сигур-
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ност на комуникационните и информационните системи и активи на стратегическите
обекти, и лицата, възлагащи или извършващи
стратегически дейности.“
2. В ал. 3:
а) в основния текст думата „осъществяващи“ се заменя с „възлагащи или извършващи“;
б) в т. 1 думата „осъществяващо“ се заменя
с „възлагащо или извършващо“.
3. В ал. 4 навсякъде в текста думата „осъществяващо“ се заменя с „възлагащо или
извършващо“.
§ 10. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „възлагащия“ се
добавя „или извършващия“.
2. В ал. 3, изречение трето думата „осъществяващо“ се заменя с „възлагащо или
извършващо“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) При определянето на реда по ал. 3 задължително се предвижда идентифицирането
на физическите лица – посетители, като се
събират данни за:
1. имената на лицето;
2. дата и място на раждане;
3. официален личен идентификационен
номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се в
официален документ за самоличност, чийто
срок на валидност не е изтекъл и на който
има снимка на посетителя;
4. гражданство;
5. държавата на постоянно пребиваване
и адрес;
6. номер на документ за самоличност,
датата на издаването му и от кого е издаден;
7. цел на посещението.
(5) При определянето на реда по ал. 3 се
предвижда, че когато в официалния документ
за самоличност не се съдържат данните по
ал. 4, събирането им да се извършва чрез
предоставяне на друг официален документ.“
§ 11. В чл. 44, ал. 1, изречение първо след
думата „възлагащия“ се добавя „или извършващия“.
§ 12. В чл. 45, а л. 2, изречение първо
след думата „възлагащите“ се добавя „или
извършващите“.
§ 13. В чл. 46а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „стратегическия обект
или дейност“ се заменят със „стратегическите
зони или в зоните, свързани с изпълнение на
стратегическата дейност“.
2. В ал. 3 след думата „възлагащият“ се
добавя „или извършващият“.
§ 14. В чл. 47 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата
„възложилия“ се добавя „или извършващия“.
2. В ал. 4 след думата „възлагащият“ се
добавя „или извършващият“.
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§ 15. В чл. 65, ал. 3 думите „оперативната
обстановка“ се заменят със „средата на сигурност“.
§ 16. Глава седма „Административнонаказателни разпоредби“ се отменя.
§ 17. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 9:
„9. „Еднократно посещение в стратегическите зони на стратегическите обекти и в
зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности“ е посещение, осъществено
в рамките на един работен ден.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7098

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230
ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството на
отбраната за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. в размер 9000 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на децата от държавните детски градини към Министерството на отбраната и на
курсантите и студентите в редовна форма на
обучение в държавните висши военни училища.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по
бюджета на Министерството на отбраната,
както следва:
1. 8286 лв. – трансфери за държавните
висши военни училища – за курсантите и
студентите в редовна форма на обучение в
държавните висши военни училища, съгласно
приложение № 1;
2. 714 лв. – за децата от държавните детски
градини към Министерството на отбраната,
съгласно приложение № 2.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 714 лв. се увеличават
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(2) Със сумата 714 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма
„Военно-патриотично възпитание и военнопочивно дело“, по бюджета на Министерството
на отбраната за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета на
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Министерството на отбраната за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт, които се
осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 13 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г.
и бр. 62 от 2018 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Трансфери за държавните висши военни
училища, финансирани чрез бюджета на
Министерството на отбраната
№ Държавно висше военно училище Сума
по
(в лв.)
ред
1. Военна академия „Г. С. Раковски“ –
108
София
2. Национален военен университет
3063
„В. Левски“ – В. Търново
3. Висше военноморско училище
5115
„Н. Й. Вапцаров“ – Варна
ОБЩО:
8286

Приложение № 2
към чл. 1, ал. 2, т. 2
Допълнителни разходи за държавните детски
градини към Министерството на отбраната
№
Държавна детска градина
по
ред
1.
ДЦДГ „Средец“ – София

Сума
(в лв.)
92

2.

ДОДЗ „Младост“ – София

98

3.

ДЦДГ „Слава“ – София

92

4.

ДЦДГ „Светлина“ – Карлово

96

5.

ДЦДГ „Детелина“ – Казанлък

6.

ДЦДГ „Кокиче“ – Пловдив

7.

ДОДЗ „Калина“ – Стара Загора

136

ОБЩО:

714

7099
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РЕШЕНИЕ № 536
ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Националния
план за разпределение на радиочестотния
спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 31
от 2005 г., бр. 16 от 2006 г., бр. 76 от 2011 г.,
бр. 73 от 2012 г., бр. 59 от 2013 г., бр. 16 от
2014 г., бр. 46 от 2015 г., бр. 78 от 2016 г. и
бр. 47 от 2018 г.)
На основание чл. 8, ал. 2 във връзка с чл. 11,
ал. 2 от Закона за електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Радиочестотни ленти 646-686 MHz, 686726 MHz, 726-758 MHz, 758-766 MHz и 766-790
MHz се изменят така:
„
646-686

686-694
694-790

В Ъ ЗД У Ш Н А РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА ДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 70, 73
РА ДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 70, 73
В Ъ ЗД У Ш Н А РАДИОНАВИГАЦИЯ
РА ДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
ПОДВИЖНА с изк лючение на въздушна подвижна (R)
Забележки 64, 73,
264, 281, 359, 360,
361, 362

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ
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23.15-23.55 НЕПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА
М Е Ж Д УС П ЪТНИКОВА
Забележки 73, 83,
189
23.55-23.6 НЕПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
М Е Ж Д УС П ЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
Забележки 73, 83

“
3. Радиочестотни ленти 24.45-24.5 GHz и
24.5-24.65 GHz и 25.5-26.5 GHz се изменят така:
„
24.45-24.5 НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Забележка 73
24.5-24.65 НЕПОДВИЖНА
Забележка 73

ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА
СИГУРНОСТ

“
2. Радиочестотни ленти 22.5-22.55 GHz,
22.55-23.15 GHz, 23.15-23.55 GHz и 23.55-23.6
GHz се изменят така:
„
22.5-22.55 НЕПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА
РА Д И О А С Т Р О НОМИЯ
КО С М И Ч Е С К И
ИЗС Л ЕД ВА Н И Я
(пасивни)
Забележки 73, 83
22.55-23.15 НЕПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
ПОДВИЖНА
РА Д И О А С Т Р О НОМИЯ
КО С М И Ч Е С К И
ИЗС Л ЕД ВА Н И Я
(пасивни)
М Е Ж Д УС П ЪТНИКОВА
Забележки 73, 83,
87, 189, 278

ГРАЖДАНСКИ
ГРАЖДАНСКИ

“
4. Радиочестотна лента 25.5-26.5 GHz се
изменя така:
„
25.5-26.5

ГРАЖДАНСКИ
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НЕПОДВИЖНА ГРАЖДАНСКИ
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
КОС М И Ч Е С К И
ИЗС Л Е Д В А Н И Я
(Космос-Земя)
Изследване на Земята – спътниково
(Космос-Земя)
Забележки 48, 73,
109, 110

“
5. Забележка 64 се изменя така:
„64. Радиочестотни ленти 380-385 MHz/390395 MHz и 698-703 MHz/753-758 MHz се използват от национална подвижна радиокомуникационна мрежа за обществена безопасност,
защита на населението и реакция при бедствия
(PPDR – Public Protection and Disaster Relief) на
територията на цялата страна. Радиочестотни
ленти 698-703 MHz/753-758 MHz се използват
за PPDR след 31 май 2020 г. в съответствие
с техническите условия за безжични широколентови електронни съобщителни услуги,
определени в приложението на Решение за
изпълнение (ЕС) 2016/687.“
6. Забележка 70 се изменя така:
„70. В радиочестотните обхвати 478-494
MHz, 502-510 MHz, 590-614 MHz и 646-686 MHz
определени радиочестотни ленти се използват
за радиоразпръскване в отделни райони на
страната след съгласуване с Министерството
на отбраната.
478-486 MHz – в зони на обслужване Варна
и Стара Загора;
486-494 MHz – в зона на обслужване София;
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502-510 MHz – в зони на обслужване Благоевград, Пловдив и Бургас;
590-598 MHz – в зона на обслужване София;
598-606 MHz – в зона на обслужване Стара
Загора;
606-614 MHz – в зона на обслужване Смолян;
646-654 MHz – в зони на обслужване София-град и Пловдив;
654-662 MHz – в зони на обслужване Бургас
и Кърджали;
662-670 MHz – в зони на обслужване Кърджали, Благоевград, Видин, Русе, Варна-град
и Смолян;
670-678 MHz – в зони на обслужване Благоевград, Видин и Варна-град;
678-686 MHz – в зони на обслужване Стара
Загора и София.“
7. Забележка 73 се изменя така:
„73. Следните радиочестоти и радиочестотни ленти се използват и за радиосъоръжения с
малък обсег на действие за граждански нужди:
под 3000 GHz
9 kHz-30 MHz
9-315 kHz
456.9-457.1 kHz
984-7484 kHz
7.3-23.0 MHz
13.553-13.567 MHz
26.957-27.283 MHz
26.960-27.410 MHz
26.990-27.000 MHz
27.040-27.050 MHz

27.090-27.100 MHz

27.140-27.150 MHz
27.190-27.200 MHz
29.7-47 MHz

ус т ройс т ва, използващи свръхшироколентова
технология (UWB)
индуктивни приложения
а к т и в н и м ед и ц и н с к и
устройства за имплантиране
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
транспортни телематични устройства
транспортни телематични устройства
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
СВ (Citizen Band) 27 MHz
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
транспортни телематични уст ройства, неспецифични устройства с
малък обсег на действие
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
радиомикрофони
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а к т и в н и м ед и ц и н с к и
устройства за имплантиране
устройства за радиоопре30 MHz-12.4 GHz
деляне
устройства за управле34.995-35.225 MHz
ние на радиомодели
38.44375-38.56875 MHz PMR
неспецифични устрой40.660-40.700 MHz
ства с малък обсег на
действие
4 0.6 6 0 M H z , 4 0.70 0 устройства за управлеM H z , 4 0 . 675 M H z , ние на радиомодели
40.685 MHz и 40.695
MHz
84.69375-84.81875 MHz PMR
84.86875-84.99375 MHz PMR
устройства за безжичен
стрийминг на аудио- и
87.5-108 MHz
мултимедийно съдържание с аналогова честотна
модулация (FM)
неспецифични устрой138.2-138.45 MHz
ства с малък обсег на
действие
1 5 0 . 8 0 6 2 5 -1 5 0 . 818 75 радиосъоръжения за проMHz
следяване на животни
1 51 . 2 5 6 2 5 -1 51 . 2 6 8 75 радиосъоръжения за проMHz
следяване на животни
радиосъоръжения за про155.4875-155.5875 MHz
следяване на животни
неспецифични устрой169.4000-169.8125 MHz ства с малък обсег на
действие
спомагателни слу хови
169.4000-169.4750 MHz
устройства
спомагателни слу хови
169.4875-169.5875 MHz
устройства
радиомикрофони и спо173.965-216 MHz
магателни слухови устройства
а к т и в н и м ед и ц и н с к и
401-406 MHz
устройства за имплантиране
неспецифични устрой433.050-434.790 MHz
ства с малък обсег на
действие
446.0-446.2 MHz
PMR 446
радиомикрофони и безжично звукотехническо
470-694 MHz и
оборудване за подготов723-753 MHz
ка на програми и специални събития (PMSE)
безжично звукотехническо оборудване за подго823-832 MHz
товка на програми и специални събития (PMSE)
неспецифични устройства с малък обсег на
действие и устройства за
863-865 MHz
безжичен стрийминг на
аудио- и мултимедийно
съдържание
30-37.5 MHz
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863-868 MHz
865-868 MHz
865-868.600 MHz
868.600-868.700 MHz
868.700-869.200 MHz
869.200-869.400 MHz
869.400-869.650 MHz
869.650-869.700 MHz
869.700-876 MHz
870.0-875.6 MHz
915-921 MHz
915-921 MHz
1350-1400 MHz
1492-1525 MHz
1785-1805 MHz
1880-1900 MHz
2400-2483.5 MHz

2446-2454 MHz

2483.5-2500 MHz

5150-5350 MHz
5470-5725 MHz

5725-5875 MHz

5795-5815 MHz
5815-5925 MHz
6-9 GHz

ДЪРЖАВЕН
системи за широколентов пренос на данни
ус т р ойс т ва з а ра д ио честотна идентификация
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
алармени системи
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
алармени системи
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
алармени системи
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
системи за лока лизира не, п рослед я ва не и
събиране на данни
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
ус т р ойс т ва з а ра д ио честотна идентификация
радиомикрофони
радиомикрофони
безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE)
DECT радиосъоръжения
неспецифични устройства с малък обсег на
действие и системи за
ши роколен т ов п ренос
на данни
ус т р ойс т ва з а ра д ио честотна идентификация
активни медицински ус
тройства за имплантиране, системи за локализиране, проследяване и
събиране на данни
системи за широколентов пренос на данни
системи за широколентов пренос на данни
неспецифични устройства с малък обсег на
действие, системи за локализиране, проследяване и събиране на данни
транспортни телематични устройства
транспортни телематични устройства
неспецифични устройства с малък обсег на
действие
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13.4-14.0 GHz

устройства за радиоопределяне

17.1-17.3 GHz

устройства за радиоопределяне

21.65-26.65 GHz

транспортни телематични устройства

24.00-24.25 GHz

неспецифични устройства с малък обсег на
действие

24.05-27 GHz

устройства за радиоопределяне

57-64 GHz

устройства за радиоопределяне, неспецифични
устройства с малък обсег
на действие

57-66 GHz

системи за широколентов пренос на данни

61-61.5 GHz

неспецифични устройства с малък обсег на
действие

63-64 GHz

транспортни телематични устройства

75-85 GHz

устройства за радиоопределяне

76-81 GHz

транспортни телематични устройства

122-123 GHz

неспецифични устройства с малък обсег на
действие

244-246 GHz

неспецифични устройства с малък обсег на
действие

“
8. Забележка 83 се изменя така:
„83. Радиочестотни ленти 22.540-22.568 GHz
и 23.548-23.576 GHz се използват за нуждите
на националната сигурност.“
9. Създават се забележки 359 – 362:
„359. Радиочестотни ленти 694-702 MHz,
710-718 MHz и 758-766 MHz до 31 май 2020 г.
са разпределени за Радиослужба Радиоразпръскване.
360. Радиочестотни ленти 694-698 MHz, 703723 MHz и 758-778 MHz не по-късно от 1 юни
2020 г. са разпределени за граждански нужди,
за Радиослужба Подвижна, за използване за
International Mobile Telecommunications (IMT).
361. Радиочестотни ленти 726-758 MHz и
766-778 MHz до 31 май 2020 г. са разпределени
за Радиослужба Въздушна радионавигация.
362. Радиочестотни ленти 726-753 MHz и
778-790 MHz са разпределени за въздушна
радионавигация и се използват за нуждите
на националната сигурност.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
7071
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
ПРАВИЛНИК

за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между
държавните органи и лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията на работа и съставът на Консултативния съвет за сътрудничество между
държавните органи и лицата, осъществяващи
икономически дейности, свързани с нефт и
продукти от нефтен произход, наричан понататък „съвета“.
Чл. 2. Съветът е съвещателен орган към
министъра на икономиката.
Чл. 3. Съветът подпомага министъра на
икономиката при извършване на административното регулиране на икономическите
дейностите, свързани с нефт и продукти от
нефтен произход, като:
1. прави предложения за подобряване на
съвместната работа на контролните органи
по прилагането на закона;
2. идентифицира проблеми и обсъж да
въпроси, свързани с прилагането на закона;
3. предлага мерки за оптимизация на контрола по спазване на закона, както и мерки
за подобряване на взаимодействието между
публичните институции, отговорни за прилагането му;
4. сформира експертни работни групи по
конкретни въпроси от неговата компетентност.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И СЪСТАВ
Чл. 4. (1) Съветът се състои от председател
и членове.
(2) Председател на съвета е министърът
на икономиката или оправомощен от него
заместник-министър.
Чл. 5. (1) Членове на съвета са: по един
представител на Министерството на енергетиката, Министерството на финансите,
Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите,
Министерството на околната среда и водите,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Главна дирекция „По-
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жарна безопасност и защита на населението“
към Министерството на вътрешните работи,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор, Българският институт по метрология,
Агенция „Митници“, Националната агенция
за приходите и на представителни браншови организации на лица, осъществяващи
икономическите дейности по чл. 2, ал. 1 от
Закона за административното регулиране на
икономическите дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен произход.
(2) Поименният състав на съвета се определя със заповед на министъра на икономиката по предложение на ръководителите на
съответните ведомства, съответно на представителните браншови организации.
(3) Всяко ведомство, съответно представителна браншова организаци я, може да
предложи и резервен член, който да участва
в заседанията на съвета при отсъствието на
титуляря.
(4) При промяна в служебното положение,
правомощията или функциите на някой от
членовете на съвета ръководителят на съответното ведомство, съответно представителна
браншова организация, в 30-дневен срок прави
предложение до министъра на икономиката
за промяна в поименния състав на съвета.
Чл. 6. Съветът избира с мнозинство от
гласовете сред членовете си заместник-председател.
Чл. 7. Дирекция „Регулиране на икономически дейности“ в Министерството на
икономиката подпомага организационно и
технически работата на съвета, като представлява и негов секретариат.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ПРОВЕ Ж Д А Н Е Н А З АС Е Д А Н И Я ТА Н А
СЪВЕТА
Чл. 8. (1) Председателят на съвета:
1. организира и ръководи работата на съвета;
2. свиква заседанията на съвета и утвърждава дневния ред;
3. представлява съвета пред всички органи
и организации;
4. подписва протоколите от заседанията
на съвета.
(2) В отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от заместник-председателя.
Чл. 9. (1) Съветът осъществява своята дейност чрез редовни и извънредни заседания.
(2) Редовните заседани я се провеж дат
веднъж на три месеца.
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(3) Извънредните заседания се свикват:
1. по инициатива на председателя;
2. при постъпили в секретариата на съвета
писма от минимум двама членове на съвета
с искане за свикване на заседание.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 председателят
е длъжен да свика заседание на съвета в
срок до 15 дни след постъпване на писмата
в секретариата.
(5) За участие в заседанията на съвета и
на работните групи по чл. 15 не се получава
възнаграждение.
Чл. 10. (1) Заседанията на съвета се свикват
от неговия председател с писмо до всички
членове.
(2) В писмото по ал. 1 се определят времето, мястото на провеждането на заседанието,
предложеният проект на дневен ред, както
и начинът за запознаване с материалите по
точките от дневния ред.
(3) Писмото се изпраща до членовете на
съвета не по-късно от 10 дни преди насроченото заседание.
(4) Членовете на съвета могат да изразят
писмено своето становище по дневния ред,
както и да правят допълнителни предложения за включване на въпроси в дневния ред,
в срок до пет дни преди деня на провеждане
на заседанието.
(5) В случай на допълнителни предложения за включване на въпроси в дневния ред
същите се изпращат до председателя и до
всички членове на съвета.
Чл. 11. Дневният ред се определя от председателя на съвета и се гласува от членовете
в началото на всяко заседание.
Чл. 12. (1) Заседанието се счита за редовно,
ако на него присъстват поне половината от
членовете му.
(2) В слу чай на отсъствие на член от
титулярния състав на съвета съответното
ведомство или организация се представлява
от определения резервен член.
(3) Решенията на съвета се приемат с явно
гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
(4) В случай на особено мнение на някой
от членовете на съвета то се прилага към
протокола по чл. 14.
(5) При възникване на въпроси, които
изискват спешни решения, по изключение
съветът може да обсъди и приеме решения
неприсъствено. В този случай решенията се
приемат с обикновено мнозинство от всички
членове на съвета.
(6) Информация за взетите решения се
публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката.
Чл. 13. (1) Заседанията на съвета се ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от
избрания от членовете на съвета заместникпредседател.
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(2) В случай на отсъствие на председателя
и на заместник-председателя съветът избира
председател за конкретното заседание сред
членовете си.
Чл. 14. (1) За заседанията на съвета се води
протокол от служител от дирекцията по чл. 7.
(2) Протоколът се подписва от лицето
по чл. 13, което ръководи заседанието, и от
служителя по ал. 1.
(3) Оригиналът на протокола се съхранява в архива на съвета в Министерството на
икономиката, а заверено копие се изпраща
до всеки от членовете му.
Чл. 15. Експертни работни групи по чл. 3,
т. 4 може да се сформират по предложение
на всеки един член на съвета.
Чл. 16. (1) Работните групи се състоят от
нечетен брой експерти, като задължително
един от тях е представител на браншова организация – член на съвета.
(2) Работните групи подпомагат работата
на съвета и представят на вниманието на
съвета експертни заключения по поставените
в рамките на дейността им въпроси.
(3) Експертните заключения се подписват
от всички членове на работната група, а в
случаи на изразено особено мнение то се
прилага към документацията, която се представя на съвета.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се издава на основание чл. 5, ал. 5 от Закона за
административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти
от нефтен произход (ДВ, бр. 62 от 2018 г.).
Министър:
Емил Караниколов
7016

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инстру кция за отменяне на Инстру кция
№ Iз-507 от 2008 г. за осъществяване на
прием на граждани и подкрепа на жертви
на престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ,
бр. 38 от 2008 г.; изм., бр. 39 от 2009 г.)
Параграф единствен. Отменя се Инструкция № Iз-507 от 2008 г. за осъществяване на
прием на граждани и подкрепа на жертви на
престъпления в структурите на Министерството на вътрешните работи.
Министър:
Младен Маринов
7011
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № І-8 от 2016 г. за методиката за
определяне на критериите при съвпадения,
по които Националното звено за получаване
и обработване на резервационни данни за
пътниците в Република България, превозвани
по въздух, предоставя резервационни данни
и резултатите от тяхното обработване на
Националния контратерористичен център, и
реда за предоставяне на данните (ДВ, бр. 90
от 2016 г.)
§ 1. Член 4 се изменя и допълва така:
1. В ал. 1 думите „изпратено по електронен
път и на хартиен носител до Националното
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звено“ се заменят с „изпратено по електронен
път или на хартиен носител до Националното
звено“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай на конкретна и реална заплаха
от извършване на престъпление по чл. 42а,
ал. 3 от ЗДАНС искането може да бъде отправено устно от лицето по чл. 4, ал. 1. В
срок до 24 часа искането се предоставя и в
писмена форма по реда на чл. 4, ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията е съгласувана с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Държавна агенция
„Разузнаване“.
Председател:
Димитър Георгиев
7053
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-1
от 5 август 2019 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от ЗСПЗЗ във
връзка с одобрен протокол № 2/9.01.2019 г. по
чл. 26, ал. 11 от ППЗСПЗЗ, одобрен от директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, с
който е констатирана допусната явна фактическа
грешка в резултат от неправилното отразяване
на землищната граница в картата на възстановената собственост за землището на с. Горна
Митрополия, община Долна Митрополия, област
Плевен, нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището на с.
Горна Митрополия, община Долна Митрополия,
област Плевен, за имоти с № 127025, 127017, 125016,
127018, 125001, 127019, 172016, 127020, 172027, 127021,
172028, 127022, 172029, 127023, 165008, 127024 и
165023 с площ за преработка 0,795 дка.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, и началника на Общинската служба по
земеделие – Долна Митрополия, за сведение и
изпълнение.
Министър:
Д. Танева
7038

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-85
от 12 ноември 2018 г.
На основание чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), предложение на директора
на НИНКН с вх. № 33-00-578/25.07.2018 г., становище на Специализирания експертен съвет по
чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 7 на протокол
№ 76 от заседание, състояло се на 21.08.2018 г.,
назначен със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г.,
изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г.,
Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед
№ РД- 09-142 от 14.03.2017 г., Заповед № РД09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 от
28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г.,
Заповед № РД-09-1039 от 1.12.2017 г., Заповед
№ РД-09-119 от 15.02.2018 г., Заповед № РД-09-664

от 6.08.2018 г., Заповед № РД-09-727 от 17.08.2018 г.
и Заповед № РД-09-729 от 20.08.2018 г. на министъра на културата, нареждам:
І. Променям статут, като изключвам урбанизираните територии на махала Кабата и с. Врата,
община Асеновград, област Пловдив, определени
със Заповед № РД-Р-0002 от 19.10.2010 г. на министъра на културата, от териториалния обхват
на охранителна зона – II режим (урбанизирани
територии), на археологическа недвижима културна ценност (АНКЦ) „Тракийско скално светилище Белинташ“, землище на с. Сини връх,
община Асеновград, с категория „национално
значение“, съгласно решение, взето на заседание
на СЕСОНКЦ, проведено на 9.02.2016 г. и отразено
в протокол № 59.
Определям следните режими за опазване на
АНКЦ:
А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват и предписанията
за опазване на АНКЦ „Тракийско скално светилище Белинташ“ са определени с протокол
от 13.07.2016 г. от междуведомствена комисия,
назначена със Заповед № РД-9К-72 от 8.07.2016 г.
на министъра на културата.
1.1. Териториалният обхват на АНКЦ „Тракийско скално светилище Белинташ“ включва
поземлени имоти с идентификатори: 70737.16.1 (общинска частна собственост), 70737.16.2 (общинска
частна собственост), 70737.16.4 (общинска частна
собственост), 70737.16.5 (общинска частна собственост), 70737.16.6 (частна собственост), 70737.16.7
(общинска частна собственост), 70737.16.8 (общинска частна собственост), 70737.16.109 (общинска
частна собственост), 70737.16.111 (общинска частна
собственост), 70737.26.7 (държавна частна собственост), 70737.26.16 (частна собственост), 70737.26.17
(държавна частна собственост), 70737.26.135
(общинска частна собственост), 70737.26.136 (общинска собственост), с обща площ 177,351 дка.
1.2. Граници на АНКЦ „Тракийско скално
светилище Белинташ“ по КККР:
– от запад по западната граница на ПИ
70737.26.17 и по западната на ПИ 70737.16.4;
– от север по северната граница на ПИ
70737.16.4;
– от изток по част от източната граница
на ПИ 70737.16.4 и по източните граници на
ПИ 70737.16.8, ПИ 70737.16.7, ПИ 70737.16.5, ПИ
70737.16.109, ПИ 70737.16.111;
– от юг по южните граници на ПИ 70737.26.135
и ПИ 70737.26.16.
2. Териториален обхват на охранителната
зона (I и II режим) на АНКЦ „Тракийско скално
светилище Белинташ“:
2.1. Териториален обхват на охранителна
зона – I режим (горска и земеделска територия):
включва поземлени имоти с идентификатори:
70737.10.1 (частна собственост), 70737.2.1 (частна
собственост), 70737.10.3 (общинска частна собственост), 70737.10.4 (общинска частна собственост), 70737.10.5 (общинска частна собственост),
70737.10.6 (общинска частна собственост), 70737.10.7
(частна собственост), 70737.10.8 (частна собственост), 70737.10.9 (частна собственост), 70737.10.12
(частна собственост), 70737.10.13 (частна собстве-
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ност), 70737.10.15 (частна собственост), 70737.10.16
(частна собственост), 70737.10.17 (общинска частна собственост), 70737.10.18 (частна собственост),
70737.10.19 (общ и нск а час т на с обс т венос т),
70737.11.113 (д ържавна част на собст веност),
70 737.11. 5 (о бщ и нс к а ч ас т н а с о б с т в ено с т),
70737.11.48 (частна собственост), 70737.11.3 (частна собственост), 70737.11.1 (частна собственост),
70737.11.109 (частна собственост), 70737.11.110
(държавна частна собственост), 70737.11.108 (държавна частна собственост), 70737.11.111 (държавна частна собственост), 70737.11.112 (държавна
частна собственост), 70737.11.113 (държавна частна собственост), 70737.12.1 (частна собственост),
70 737.12 .6 (о бщ и нс к а ч ас т н а с о б с т в ено с т),
70737.12.11 (частна собственост), 70737.12.18 (частна собственост), 70737.12.9 (общинска частна
собственост), 70737.12.8 (частна собственост),
70737.12.19 (общинска собственост), 70737.12.14
(общинска частна собственост), 70737.12.15 (общинска частна собственост), 70737.12.16 (общинска
частна собственост), 70737.13.2 (частна собственост), 70737.13.9 (частна собственост), 70737.13.11
(частна собственост), 70737.13.10 (частна собственост), 70737.13.4 (частна собственост), 70737.13.8
(общинска частна собственост), 70737.13.3 (общинска частна собственост), 70737.13.5 (частна собственост), 70737.13.7 (общинска частна собственост), 70737.13.12 (частна собственост), 70737.13.13
(общинска частна собственост), 70737.14.106 (общинска частна собственост), 70737.14.105 (частна
собственост), 70737.14.120 (частна собственост),
70737.14.104 (общинска собственост), 70737.14.23
(частна собственост), 70737.14.24 (частна собственост), 70737.14.8 (частна собственост), 70737.14.117
(общинска частна собственост), 70737.14.9 (частна
собственост), 70737.14.10 (общинска частна собс т венос т), 70737.14.14 (час т на собс т венос т),
70737.14.12 (частна собственост), 70737.14.16 (частна собственост), 70737.14.13 (частна собственост),
70737.14.20 (общ и нск а час т на собс т венос т),
70737.14.22 (общ и нск а час т на собс т венос т),
70737.14.15 (общ и нск а час т на с обс т венос т),
70737.14.122 (частна собственост), 70737.14.17 (частна собственост), 70737.14.18 (частна собственост),
70737.14.123 (частна собственост), 70737.14.19 (общинска частна собственост), 70737.14.124 (частна
собственост), 70737.14.125 (частна собственост),
70737.14.118 (общинска част на собст веност),
70737.14.119 (частна собственост), 70737.14.127
(частна собственост), 70737.14.128 (частна собственост), 70737.14.32 (частна собственост), 70737.14.112
(частна собственост), част от 70737.14.45 (общинска частна собственост), 70737.15.8 (частна собс т вено с т), 70 737.15.9 (ч ас т н а с о б с т в ено с т),
70737.15.10 (частна собственост), 70737.15.2 (частна собственост), 70737.15.11 (съсобственост),
70737.15.3 (частна собственост), 70737.15.4 (частна
собственост), 70737.15.5 (частна собственост),
70737.15.12 (съсобственост), 70737.15.13 (частна
съсобственост), 70737.16.15 (частна собственост),
70737.16.3 (общинска частна собственост), 70737.17.1
(частна собственост), 70737.17.2 (общинска частна
собственост), 70737.17.3 (частна собственост),
70737.17.4 (частна собственост), 70737.17.5 (частна
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собственост), 70737.17.6 (частна собственост),
70737.17.7 (частна собственост), 70737.17.8 (частна
собственост), 70737.17.9 (частна собственост),
70737.17.10 (частна собственост), 70737.17.11 (частна собственост), 70737.17.12 (частна собственост),
70737.17.13 (общ и нск а час т на с обс т венос т),
70737.17.14 (о бщ и нск а час т на с о б с т вено с т),
70737.17.15 (частна собственост), 70737.17.16 (частна собственост), 70737.17.17 (частна собственост),
70737.17.18 (частна собственост), 70737.17.19 (частна собственост), 70737.17.20 (частна собственост),
70737.17.21 (общ и нск а час т на с обс т венос т),
70737.17.22 (частна собственост), 70737.17.23 (частна собственост), 70737.17.24 (частна собственост),
70737.17.25 (частна собственост), 70737.17.26 (частна собственост), 70737.17.27 (общинска частна
собственост), 70737.17.28 (частна собственост),
70737.17.29 (частна собственост), 70737.17.30 (частна собственост), 70737.17.31 (частна собственост),
70737.17.32 (общ и нск а час т на с обс т венос т),
70737.17.33 (частна собственост), 70737.17.34 (частна собственост), 70737.17.35 (частна собственост),
70737.17.36 (общ и нск а час т на собс т венос т),
70737.17.37 (общ и нск а час т на с обс т венос т),
70737.17.38 (общ и нск а час т на собс т венос т),
70737.17.39 (частна собственост), 70737.17.40 (частна собственост), 70737.17.41 (общинска частна
собственост), 70737.17.43 (частна собственост),
70737.17.44 (частна собственост), 70737.17.45 (частна собственост), 70737.17.46 (общинска частна
собственост), 70737.17.47 (частна собственост),
70737.17.48 (частна собственост), 70737.17.49 (частна собственост), 70737.17.50 (частна собственост),
70737.17.51 (частна собственост), 70737.17.52 (частна собственост), 70737.17.53 (частна собственост),
70737.17.54 (частна собственост), 70737.17.55 (частна собственост), 70737.17.56 (частна собственост),
70737.17.57 (частна собственост), 70737.17.58 (частна собственост), 70737.17.59 (общинска частна
собственост), 70737.17.60 (частна собственост),
70737.17.61 (частна собственост), 70737.17.64 (общинска частна собственост), 70737.17.65 (частна
собственост), 70737.17.66 (частна собственост),
70737.17.67 (частна собственост), 70737.17.68 (общинска частна собственост), 70737.17.69 (частна
собственост), 70737.17.70 (частна собственост),
70737.17.71 (частна собственост), 70737.17.72 (частна собственост), 70737.17.73 (частна собственост),
70737.17.139 (частна собственост), 70737.17.211 (общинска частна собственост), 70737.17.281 (общинска частна собственост), 70737.25.128 (частна
собственост), 70737.25.125 (частна собственост),
70737.25.123 (държавна частна собственост),
70737.25.315 (държавна частна собственост),
70737.25.318 (държавна частна собственост),
70737.25.316 (частна собственост), 70737.25.19 (частна собственост), 70737.25.8 (държавна частна
собственост), 70737.25.10 (държавна частна собственост), 70737.25.9 (държавна частна собственост), 70737.25.26 (частна собственост), 70737.25.25
(частна собственост), 70737.25.114 (частна собственост), 70737.25.317 (държавна частна собственост),
70737.25.20 (д ърж а вна час т на собс т венос т),
70737.25.129 (частна собственост), 70737.25.113
(общинска частна собственост), 70737.25.14 (дър-

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

жавна частна собственост), 70737.25.13 (частна
собственост), 70737.25.7 (държавна частна собственост), 70737.25.6 (държавна частна собственост),
70 737.2 5. 5 (д ърж а вн а ч ас т н а с о б с т в ено с т),
70737.25.17 (частна собственост), 70737.25.3 (държавна частна собственост), 70737.25.24 (държавна
частна собственост), 70737.25.23 (общинска частна собственост), 70737.25.16 (държавана частна
собственост), 70737.25.321 (частна собственост),
70737.25.122 (общинска частна собственост),
70737.25.121 (общинска частна собственост),
70737.25.311 (общинска частна собственост),
70737.25.322 (частна собственост), 70737.25.314
(частна собственост), 70737.26.18 (държавна частна собственост), 70737.26.14 (частна собственост),
70737.26.11 (д ърж а вна час т на с обс т венос т),
70 737.2 6.9 (д ърж а вн а ч ас т н а с о б с т в ено с т),
70737.26.13 (д ърж а вна час т на собс т венос т),
70737.26.12 (д ърж а вна час т на собс т венос т),
70737.26.350 (частна собственост), 70737.26.351
(държавна частна собственост), 70737.26.5 (държавна частна собственост), 70737.26.134 (общинска
частна собственост), 70737.26.142 (държавна частна собственост), 70737.26.143 (държавна частна
собственост), 70737.26.8 (държавна частна собственост), 70737.26.126 (общинска частна собственост), 70737.26.127 (общинска частна собственост),
70737.26.120 (общинска частна собственост),
70737.26.15 (д ърж а вна час т на собс т венос т),
70737.26.132 (общинска частна собственост),
70737.26.3 (държавна частна собственост), 70737.26.4
(държавна частна собственост), 70737.26.119 (общинска частна собственост), 70737.26.118 (общинска частна собственост), 70737.26.2 (държавна
частна собственост), 70737.26.1 (държавна частна
собственост), 70737.27.122 (държавна частна собственост), 70737.26.121 (държавна частна собственост), 70737.27.129 (общинска частна собственост)
70737.27.126 (общинска частна собственост),
70 737.27.2 (д ърж а вн а ч ас т н а с о б с т в ено с т),
70737.27.372 (частна собственост), 70737.27.371
(общинска частна собственост), 70737.27.315 (частна собственост), 70737.27.118 (общинска частна
собственост), 70737.27.117 (общинска частна собственост), 70737.27.120 (общинска частна собственост), 70737.27.106 (общинска частна собственост),
70737.27.116 (общинска част на собст веност),
70737.27.1 (държавна частна собственост), част от
70737.27.373 (общинска частна собственост),
70737.27.369 (общинска частна собственост),
70737.28.110 (частна собственост), 70737.28.113
(общинска публична собственост), 70737.28.108
(общинска публична собственост), 70737.28.14
(частна собственост), 70737.28.115 (общинска публична собственост), 70737.28.15 (държавна частна
собственост), 70737.28.16 (държавна частна собственост), 70737.28.12 (държавна частна собственост), 70737.28.11 (държавна частна собственост),
70737.28.30 (д ърж а вна час т на собс т венос т),
70737.28.50 (д ърж а вна час т на собс т венос т),
70737.2 8.15 (д ърж а вна час т на собс т венос т),
70737.2 8.16 (д ърж а вна час т на с обс т венос т),
70737.2 8.12 (д ърж а вна час т на собс т венос т),
70737.2 8.11 (д ърж а вна час т на с обс т венос т),
70737.28.30 (частна собственост), 70737.28.50 (дър-
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жавна частна собственост), част от 70737.28.297
(общинска частна собственост), 70737.28.35 (държавна частна собственост), 70737.28.8 (държавна
частна собственост), 70737.28.19 (държавна частна
собственост), 70737.28.18 (държавна частна собс т венос т), 70737.28.31 (час т на собс т венос т),
70737.2 8.10 (д ърж а вна час т на собс т венос т),
70737.28.32 (частна собственост), 70737.28.20 (държавна частна собственост), 70737.28.33 (частна
собственост), 70737.28.21 (държавна публична собственост), 70737.28.29 (държавна частна собственост),
70737.28.34 (частна собственост), 70737.28.13 (частна
собственост), 70737.28.28 (частна собственост),
70737.28.292 (държавна частна собственост),
70737.28.25 (държавна частна собственост), 70737.28.291
(частна собственост), 70737.28.24 (частна собственост),
70737.28.209 (общинска частна собственост).
Обща площ – 177,351 дка.
2.2. Граници на охранителна зона – I режим
(горска и земеделска територия):
– от запад по землищните граници на с. Сини
връх с ЕКАТТЕ 70737;
– от изток по източните граници на ПИ
70737.10.1, ПИ 70737.10.2, ПИ 70737.10.8, ПИ
70737.10.9, по североизточните граници на ПИ
70737.11.113, ПИ 70737.11.110 и по източните граници на ПИ 70737.11.108, ПИ 70737.11.113, ПИ
70737.11.1, ПИ 70737.11.3, ПИ 70737.27.120, ПИ
70737.27.118, ПИ 70737.27.119, ПИ 70737.12.1, ПИ
70737.27.315, ПИ 70737.27.371, ПИ 70737.27.372,
ПИ 70737.27.2, ПИ 70737.27.129, ПИ 70737.25.322,
по северните граници на ПИ 70737.26.17, ПИ
70737.25.314, ПИ 70737.12.12, по северната и източната граница на ПИ 70737.28.50, по част от
северната граница на ПИ 70737.15.9, по западната
и североизточната граница на ПИ 70737.28.35;
– от юг по южните граници на ПИ 70737.28.35,
ПИ 70737.28.8, ПИ 70737.28.35, ПИ 70737.28.29,
ПИ 70737.28.292, ПИ 70737.18.11, ПИ 70737.18.9,
ПИ 70737.18.10, ПИ 70737.18.97, ПИ 70737.18.140,
ПИ 70737.18.208, ПИ 70737.26.5, ПИ 70737.26.142,
ПИ 70737.26.134, ПИ 70737.26.5, ПИ 70737.26.351,
ПИ 70737.26.13, ПИ 70737.26.12.
Обща площ – 2535,246 дка.
2.3. Териториален обхват на охранителна
зона – II реж им (у рбанизирани територии):
включва поземлени имоти с идентификатори:
70737.14.6 (частна собственост), 70737.28.293 (частна
собственост), 70737.28.294 (частна собственост),
70737.28.295 (частна собственост), 70737.28.296 (частна собственост), 70737.41.16 (частна собственост),
70737.41.17 (частна собственост), 70737.41.18 (частна
собственост), 70737.41.21 (частна собственост),
70737.41.22 (частна собственост), 70737.41.23 (частна собственост), 70737.41.24 (частна собственост),
70737.41.25 (частна собственост), 70737.41.26 (частна
собственост), 70737.41.27 (частна собственост),
70737.41.28 (частна собственост), 70737.41.30 (частна собственост), 70737.41.31 (частна собственост),
70737.41.32 (частна собственост), 70737.41.33 (частна
собственост), 70737.41.34 (частна собственост),
70737.41.35 (частна собственост), 70737.41.36 (частна собственост), 70737.41.37 (частна собственост),
70737.41.38 (частна собственост), 70737.41.39 (частна
собственост), 70737.41.40 (частна собственост),
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70737.41.41 (частна собственост), 70737.41.42 (частна собственост), 70737.41.43 (частна собственост),
70737.41.44 (частна собственост), 70737.41.45 (частна
собственост), 70737.41.47 (частна собственост),
70737.41.48 (частна собственост), 70737.41.49 (частна собственост), 70737.41.91 (частна собственост),
70737.41.200 (частна собственост), 70737.41.201
(частна собственост), 70737.41.202 (частна собственост), 70737.41.203 (частна собственост),
70737.41.204 (частна собственост).
Обща площ – 37,465 дка.
От териториалния обхват на охранителна
зона – II режим (урбанизирани територии), се
изключват урбанизираните територии на махала
Кабата и с. Врата, община Асеновград, област
Пловдив, определени със Заповед № РД-Р-0002
от 19.10.2010 г. на министъра на културата.
2.4. Граници на охранителна зона – II режим
(урбанизирани територии):
– от запад, север, изток и юг по границите на поземлени имоти с идентификатори:
70737.41.16 (частна собственост), 70737.41.17 (частна
собственост), 70737.41.18 (частна собственост),
70737.41.21 (частна собственост), 70737.41.22 (частна собственост), 70737.41.23 (частна собственост),
70737.41.24 (частна собственост), 70737.41.25 (частна
собственост), 70737.41.26 (частна собственост),
70737.41.27 (частна собственост), 70737.41.28 (частна собственост), 70737.41.30 (частна собственост),
70737.41.31 (частна собственост), 70737.41.32 (частна
собственост), 70737.41.33 (частна собственост),
70737.41.34 (частна собственост), 70737.41.35 (частна собственост), 70737.41.36 (частна собственост),
70737.41.37 (частна собственост), 70737.41.38 (частна
собственост), 70737.41.39 (частна собственост),
70737.41.40 (частна собственост), 70737.41.41 (частна собственост), 70737.41.42 (частна собственост),
70737.41.43 (частна собственост), 70737.41.44 (частна
собственост), 70737.41.45 (частна собственост),
70737.41.47 (частна собственост), 70737.41.48 (частна собственост), 70737.41.49 (частна собственост),
70737.41.91 (частна собственост), 70737.41.200 (частна собственост), 70737.41.201 (частна собственост),
70737.41.202 (частна собственост), 70737.41.203 (частна собственост), 70737.41.204 (частна собственост).
Б. Предписания за опазване:
1. На територията на АНКЦ „Тракийско скално
светилище Белинташ“:
Забранява се промяната на предназначението
на земите. Забранява се засаждането на нови дървесни видове, трайни насаждения, всички строителни, добивни, мелиоративни и други дейности,
които нарушават целостта на скалната основа и
наземния пласт. Забранява се отчупването на
камъни и скални късове. Прилагат се нормите
и ограниченията за ползване и стопанисване на
територията на природната забележителност, въведени със Заповед № РД-1464 от 12.12.2003 г. на
МОСВ (ДВ, бр. 6 от 2004 г.) и Заповед № РД-528
от 26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ, бр. 47 от 2010 г.).
Допуска се провеждането на археологически
проучвания при спазване на изискванията на ЗЗТ
и Закона за горите, Закона за биологичното раз-

ВЕСТНИК

БРОЙ 73

нообразие, Заповед № РД-1464 от 12.12.2003 г. на
МОСВ (ДВ, бр. 6 от 2004 г.) и Заповед № РД-528
от 26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ, бр. 47 от 2010 г.).
Допуска се монтаж на обезопасителни съоръжения за осигуряване на достъп на посетителите,
като в границите на природната забележителност
това се извършва при спазване на изискванията на
ЗЗТ и Закона за горите, Закона за биологичното
разнообразие, Заповед № РД-1464 от 12.12.2003 г.
на МОСВ (ДВ, бр. 6 от 2004 г.) и Заповед № РД-528
от 26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ, бр. 47 от 2010 г.).
Всички дейности, свързани с благоустройството
и социализирането на АНКЦ, се съгласуват с
МК съгласно чл. 84 на ЗКН и при спазване изискванията на Закона за опазване на околната
среда, Закона за защитените територии, Закона
за горите и Закона за биологичното разнообразие.
2. На територията на охранителната зона (I
и II режим) на АНКЦ „Тракийско скално светилище Белинташ“:
2.1. Предписания за опазване на охранителна
зона – I режим (горска и земеделска територия)
Забранява се промяна на предназначението на
земите с цел застрояване. Ползване на имотите,
попадащи в горски фонд, се извършва съобразно
лесоустройствения проект и Закона за горите. За
имотите – земеделски земи, се забранява всякакво
строителство. При осъществяване на дейности,
свързани с изкопни работи (залесяване или инфраструктура), да се осигури присъствието на археолози от ИМ – Асеновград, или РАМ – Пловдив,
които да следят за археологически структури и
тяхното опазване. Всички дейности в охранителната зона да се осъществяват при спазване на
чл. 160, ал. 2 от ЗКН.
Стопанисването на територията се извършва съгласно предвиденото в лесоустройствения
проект по Закона за горите и последвалите го
нормативни документи. Допуска се разширение
на пътя и създаване на паркоместа за леки автомобили и автобуси. Устройството на зоната
да се извърши въз основа на лесоустройствения
проект и на ПУП, съгласувани с Министерството
на културата съгласно изискванията на чл. 84 от
ЗКН и с ДГС – Асеновград.
Допуска се провеждането на археологически
проучвания при спазване на изискванията на
Закона за горите, Закона за биологичното разнообразие и Заповед № РД-528 от 26.05.2010 г. на
МОСВ (ДВ, бр. 47 от 2010 г.).
2.2. Предписания за опазване на охранителна
зона – II режим (урбанизирани територии)
Устройството на урбанизираните територии
да се извършва съгласно следните предписания:
– ЗП – до 15 %;
– височина – 2 етажа и/или 6 м до стрехата
от нивото на прилежащия терен;
– скатни покриви, покрити с едновълнови
керемиди или тикли;
– използване на естествени материали – камък, дърво и варови мазилки;
– недопускане на сключено и редово застрояване, както и дълги или широкоплощни обеми;

БРОЙ 73

ДЪРЖАВЕН

– горните предписания следва да се отразяват
от главния архитект на скица-визата за проектиране на съответни ПУП за отделните имоти и
при заявена строителна инициатива.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния регистър на недвижимите културни ценности към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
ІІІ. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. I, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административния съд – София-град.
За министър:
Ам. Гешева

7046

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1147
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III. 2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) (ДВ, бр. 1 от 2018 г.)
нареждам:
1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите да се впишe
следното задължено лице, за което Териториална
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци
и осигурители“ (ГДО) е компетентна съгласно
т. II от заповедта:
„
1159

205738443

НОВА БРОУДКАСТИНГ
ГРУП ЕООД

“
2. Заповедта влиза в сила от 1.08.2019 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.
Изпълнителен директор:
Г. Димитрова
7004

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1584
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
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Решение № 1552 от 25.07.2019 г. (ДВ, бр. 61 от
2019 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 22 600 лв. за продажба
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Обособена
част от двуетажна сграда, построена в УПИ I,
кв. 46 по ПУП на с. Никюп, представляваща
магазин и прилежащ към него складов сутерен,
заедно със съответстващите на този имот идеални части от общите части на сградата, както и
съответстващите на застроената площ идеални
части от право на строеж върху УПИ І, кв. 46
по ПУП на с. Никюп“ – собственост на Община
Велико Търново.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1100 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 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 в 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 № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да 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.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 6780 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 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 и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 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 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

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 в 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
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната 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 в 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 настоящото решение, като
в случай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът се провежда в първия
следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
7044
РЕШЕНИЕ № 1585
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 40, ал. 2, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на ВТОбС
и чл. 9 от Правилника за дейността на ОбАП
Общинският съвет – гр. Велико Търново, спира
извършването на действия в изпълнение на Решение № 903 от 21.12.2017 г. на ВТОбС (ДВ, бр. 5
от 2018 г.), с което са приети анализ на правното
състояние, начална цена и е определен метод
на приватизация по отношение на общински
нежилищен имот, представляващ: „Незастроен
поземлен имот с идентификатор 10447.512.110 по
КККР на гр. Велико Търново, целият с площ 5342
кв. м, за който имот е отреден УПИ VІІІ – „за
производствени и складови дейности“, от стр.
кв. 170 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
гаров район“ – собственост на Община Велико
Търново, до приемане на решение на ВТОбС
за изменение и допълнение на общия градоустройствен план на гр. Велико Търново в частта
за територията, в която е разположен имот с
идентификатор 10447.512.110 по КККР на гр.
Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7045
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ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 191
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и
чл. 113 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово,
реши:
I. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
частично изменение на подробен устройствен
план (ЧИ на ПУП) за част от кв. 278 и кв. 214
по плана на гр. Габрово, III етап, както следва:
С ПУП – ПР:
1. УПИ I – за жил. строителство и обществено обслужване, кв. 278 по плана на гр. Габрово,
III етап, съответстващ на ПИ с идентификатор
14218.509.587 по КК на гр. Габрово, се преотрежда
за „обществено обслужване и офиси“;
2. УПИ XII – жилищно строителство, кв. 214
по плана на гр. Габрово, III етап, съответстващ
на ПИ с идентификатор 14218.509.586 по КК на
гр. Габрово, се преотрежда за „обществено обслужване и офиси“.
С ПУП – ПЗ за УПИ I – за обществено обслужване и офиси, кв. 278 по плана на гр. Габрово,
III етап, и УПИ XII – за обществено обслужване
и офиси, кв. 214 по плана на гр. Габрово, III етап,
се запазват установената устройствена зона, режимът на устройство и застрояване, както следва:
2.1. УПИ I – за обществено обслужване и
офиси, кв. 278 по плана на гр. Габрово, III етап:
устройствена зона – смесена централна;
плътност на застрояване – макс. 80%;
Кинт. – макс. 3.0;
озеленяване – мин. 20%;
характер на застрояване – средно (Н – до 15 м);
начин на застрояване – свързано в два съседни имота;
2.2. УПИ XII – за обществено обслужване и
офиси, кв. 214 по плана на гр. Габрово, III етап:
устройствена зона – смесена централна;
плътност на застрояване – макс. 80%;
Кинт. – макс. 3.0;
озеленяване – мин. 20%;
характер на застрояване – средно (Н – до 15 м);
начин на застрояване – свободно.
Задължителните и ограничителни линии на
застрояване се променят частично с оглед осигуряване на нормативно изискуемите сервитути.
Въвеждат се ограничителни линии на подземното
застрояване.
Определя се различна етажност и максимална
височина на застрояване за УПИ I – за обществено обслужване и офиси, кв. 278 по плана на
гр. Габрово, III етап, съобразно установените
сервитути.
Изменението е нанесено върху скица № 357
от 22.05.2019 г.
II. Одобрява работен устройствен план за
частично изменение на работен устройствен план
за УПИ XII – жилищно строителство, кв. 214 по
плана на гр. Габрово, III етап.
С РУП за ЧИ на РУП се предвиждат следните
промени:
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1. намаляване габаритите на новопредвидената
застройка с оглед осигуряване на нормативно
изискуеми сервитути и съответствие с ПУП – ПЗ;
2. промяна на покривите от скатни в плоски с допустими издатини по чл. 74, ал. 5 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони;
3. регламентиране на подземно застрояване;
4. определят се височините на отделните обеми
в новопредвиденото застрояване в абсолютни коти.
Председател:
Л. Георгиева

7013

53. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Реката“,
разположена в землището на с. Ореше, община
Гърмен, област Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна система БГС
2005 г., зона 34:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4613456.8

739832.0

2.

4613620.5

740230.8

3.

4613406.0

740430.9

4.

4613610.4

740629.3

5.

4613336.7

740805.7

6.

4613249.7

740763.4

7.

4613137.3

740786.0

8.

4612987.8

740694.5

9.

4612897.6

740560.2

10.

4612791.8

740488.9

11.

4612024.6

740721.7

12.

4611956.2

740676.6

13.

4611458.5

740629.7

14.

4611479.0

740519.6

15.

4611632.6

740567.1

16.

4611656.5

740519.0

17.

4611439.0

740396.2

18.

4611471.8

740319.7

19.

4611692.8

740266.1

20.

4611727.8

740387.6

21.

4611960.4

740374.0

22.

4611921.8

740274.5

23.

4612516.8

740189.1

24.

4612589.4

740414.4

25.

4612685.3

740369.6

26.

4612653.8

740310.9
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№

Х (m)

Y (m)

27.

4612948.5

740212.1

28.

4613198.2

739769.7

29.
4613299.1
739898.6
7055
64. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-85 от 5.09.2019 г. за строеж: „Реконструкция
на Граничния контролно-пропускателен пункт
Кулата“, на територията на с. Кулата, община
Петрич, област Благоевград, в поземлен имот
с идентификатор 40539.230.372. Разрешението за
строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
7051
68. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 189, ал. 1 и чл. 190 от ЗСВ 32 (тридесет и две) свободни длъжности „прокурор“ в
окръжните прокуратури, както следва:
Специализирана прокуратура – 9 свободни
длъжности;
Окръжна прокуратура – Благоевград – 3 свободни длъжности;
Окръжна прокуратура – Видин – 1 свободна
длъжност;
Окръжна прокуратура – Перник – 1 свободна
длъжност;
Софийска градска прокуратура – 8 свободни
длъжности;
Окръжна прокуратура – Пловдив – 2 свободни
длъжности;
Окръжна прокуратура – Велико Търново –
1 свободна длъжност;
Окръжна прокуратура – Плевен – 2 свободни
длъжности;
Окръжна прокуратура – Шумен – 2 свободни
длъжности;
Окръжна прокуратура – Разград – 1 свободна
длъжност;
Окръжна прокуратура – Бургас – 2 свободни
длъжности.
2. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 от ЗСВ
6 длъжности „прокурор“, които предстоят да се
овакантят през 2019 г. и до юли 2020 г. на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, както следва:
1 длъжност в Окръжна прокуратура – Шумен – 4.10.2019 г.;
1 длъжност в Окръжна прокуратура – Ловеч – 4.01.2020 г.;
1 длъжност в Окръжна прокуратура – Стара
Загора – 7.01.2020 г.;
1 длъжност в Окръжна прокуратура – Перник – 24.03.2020 г.;
1 длъжност в Окръжна прокуратура – Плевен – 23.03.2020 г.;
1 длъжност в Софийска градска прокуратура – 1.07.2020 г.
3. Определя на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 189, ал. 1 и 2 от ЗСВ 34 длъжности,
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които да се заемат след конкурс за повишаване в
длъжност „прокурор“ в окръжните прокуратури,
от които 32 свободни длъжности и 2 длъжности,
които предстои да се освободят на основание
чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, както следва:
Специализирана прокуратура – 9 длъжности;
Ок р ъ ж на п рок у рат у ра – Бла г оевг ра д – 3
длъжности;
Окръжна прокуратура – Видин – 1 длъжност;
Окръжна прокуратура – Перник – 1 длъжност;
Софийска градска прокуратура – 8 длъжности;
Окръжна прокуратура – Пловдив – 2 длъжности;
Окръжна прокуратура – Велико Търново –
1 длъжност;
Окръжна прокуратура – Плевен – 2 длъжности;
Окръжна проку рату ра – Шумен – 2 длъжности;
Окръжна прокуратура – Разград – 1 длъжност;
Окръжна прокуратура – Бургас – 2 длъжности;
Окръжна прокуратура – Ловеч – 1 длъжност;
Ок р ъ ж на п р ок у рат у ра – С т ара За г ора –
1 длъжност.
4. Обявява на основание чл. 180 от ЗСВ конкурс
по реда на чл. 189, ал. 1 и 2 от ЗСВ за повишаване и заемане на 34 длъжности „прокурор“ в
окръжните прокуратури, както следва:
Специализирана прокуратура – 9 длъжности;
Ок ръж на п рок у рат у ра – Благоевг ра д –
3 длъжности;
Окръжна прокуратура – Видин – 1 длъжност;
Окръжна прокуратура – Перник – 1 длъжност;
Софийска градска прокуратура – 8 длъжности;
Окръжна прокуратура – Пловдив – 2 длъжности;
Окръжна прокуратура – Велико Търново –
1 длъжност;
Окръжна прокуратура – Плевен – 2 длъжности;
Окръжна проку рату ра – Шумен – 2 длъжности;
Окръжна прокуратура – Разград – 1 длъжност;
Окръжна прокуратура – Бургас – 2 длъжности;
Окръжна прокуратура – Ловеч – 1 длъжност;
Ок р ъ ж на п р ок у рат у ра – С т ара За г ора –
1 длъжност.
5. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от
Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт в 14-дневен
срок от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ кандидатите подават лично
или чрез писмено упълномощен представител
в администрацията на ВСС, София, ул. Екзарх
Йосиф № 12, заявление за участие в конкурса
(по образец), към което се прилагат:
служебна бележка по образец, издадена от
административния ръководител, удостоверяваща към датата на обнародване на решението за
обявяване на конкурса в „Държавен вестник“
общия юридическия стаж на кандидата, прослуженото време на заеманата длъжност, както
и стажа в съответната система на органите на
съдебната власт;
кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната
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власт (по образец), съпроводена с информация за
резултатите от проверките на по-горестоящите
органи на съдебната власт и на Инспектората към
Висшия съдебен съвет, и справка за разгледаните
и приключените от кандидата дела и преписки
през последните три години от дейността му;
копие от три акта, изготвени от кандидата
през последните три години от дейността му, по
избрани от него разгледани и приключени дела
и преписки;
други документи по негово желание, свързани
с притежаваните професионални и нравствени
качества.
6. При провеждането на конкурс за повишаване
конкурсната комисия взема предвид резултатите
от последното атестиране и проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключени дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
7. В случаите на преминаването на съдията или следователя на длъжност „прокурор“
съгласно чл. 189, а л. 4 от ЗСВ конк у рсната
комисия задължително проверява познанията
на кандидата за заемане на длъжност в друг по
вид орган на съдебната власт чрез полагане на
писмен изпит по ред, определен в Наредба № 1
от 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите на
съдебната власт.
8. Датата, часът и мястото за провеждане на
писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
7075
25. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за прием на редовни и задочни
докторанти по държавна поръчка за 2019/2020 г.
в съответствие с Решение № 241 от 25.04.2019 г.
на Министерския съвет съгласно приложението.
Срокът за подаване на документите е 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите за докторанти подават до ректора заявление, като прилагат следните документи: 1.
автобиография; 2. копие от диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението към нея; ако дипломата е
в процес на издаване, вместо нея се представя
академична справка; 3. документ, удостоверяващ
платена такса за участие в кандидатдокторантски
конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност
и 30 лв. за изпит по чужд език) – плащането се
извършва в касата на ТУ – София (ректорат, блок
1, стая 1337); 4. два плика, надписани с точен
адрес за получаване на съобщения; 5. други документи, които кандидатът смята, че удостоверяват
интересите и постиженията му в съответната
научна област (препоръки от хабилитирани лица,
до 2 бр., списък на публикации и др.). Справки и
прием на документи – всеки работен ден от 13,30
до 16,30 ч.: за Техническия университет – София,
бул. Климент Охридски № 8, блок 2, кабинет 2312,
тел. 02/9652592; за филиала Пловдив – ул. Цанко
Дюстабанов № 25, 4 корпус, ет. 4, кабинет 4426,
тел. 032/659567; за база Сливен – бул. Бургаско
шосе № 59, тел. 044/667 410.
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Приложение
Прием на редовни и задочни докторанти през 2019/2020 г.
Области на вис
Ши- ше образование
фър и професионални
направления
С оц иа л н и , с т о 3.
пански и правни
науки

Докторска програма

Форма на
обучение
ред.

зад.

2

2
1

Икономика и управление
3.7.

4.

4.5.

4.6.
5.

Администрация и
управление

Организация и управление на
производството

1
1
1
1

1
1

Факултет

Катедра

СФ
ФаГИОПМ
ФФОЕ
СФ
ФФОЕ
ФаГИОПМ

ИИИМ
ДУ
УД
ИИИМ
УД
ДУ

ММЧМ

Природни науки,
математика и информатика

Математика

Математическо моделиране и
приложение на математиката

1

ФПМИ

Алгебра и теория на числата

1

ФПМИ

Диференциални уравнения
Математически анализ

1
1
1

ФПМИ
ФПМИ
ФФОЕ

Информат ика и
компютърни на- Информатика
уки
Технически науки
Теоретична механика
Приложна механика
Строителна механика и съпротивление на материалите
Машинознание и машинни елементи
Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
Технология на машиностроенето
Рязане на материалите и режещи инструменти
Металорежещи машини и системи
Подемно-транспортни машини
Метрология и метрологично
осигуряване
Точно уредостроене
Ме т од и, п реобра зу ват ел и и
уреди за измерване и контрол
на физико-механични и геометрични величини
Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия
и апаратура

Информатика
МАДУ
МАДУ
УД
Информатика

1

1

ФПМИ

1
1

1
1

ТФ
ТФ

Механика
Механика

1

1

ТФ

Съпромат

1
1

1
1

МФ
ФаГИОПМ

МЕНК
ДУ

МТФ

ТММ

1
1

1

МТФ

ТМММ

1

1

МТФ

ТМММ

1

1

МТФ

ТМММ

1

МФ

ИЛПТСТ

1

МФ

ПТУ

1

МФ

ПТУ

1

МФ

ПТУ

МФ

МЕНК

1

1
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Области на вис
Форма на
Ши- ше образование
обучение
Докторска програма
фър и професионални
ред.
зад.
направления
5.1.
Машинно инже- Материалознание и технолонерство
гия на машиностроителните
1
1
материали
Технологии, машини и системи
за обработка чрез пластично
1
1
деформиране
Оптични лазерни уреди и ме1
тоди
Технология на текстилните ма1
териали
Технология на шевното произ1
водство
Динамика, якост и надеждност
1
на машините, уредите, апара1
1
тите и системите
Технология и преработка на
1
пластмаси и стъклопласти
Механика на флуидите
1
1
Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизи1
1
рано проектиране
1
1
А втоматизирани системи за
обработка на информация и
1
управление
1
1
Автоматизация на производ1
1
ството
Хидравлични и пневматични
1
машини и съоръжения
Хидравлични и пневматични
1
задвижващи системи
Теоретична електротехника
1
Електрически материали и ка1
1
белна техника
1
1
Електрически машини
1
1
1
Електрически апарати
1
1
Светлинна техника и източници
1
1
на светлина
Електротехнологии
1
1
Електроснабдяване и електрообза веж да не на п ром и ш ле 1
1
ността
Електроснабдяване и електро1
1
обзавеждане на транспорта
Електроизмервателна техника
1
Електрически централи и под1
1
станции
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Факултет

Катедра

МТФ

МТМ

МТФ

МТМ

МФ

ПТУ

ЕМФ

ТТ

ЕМФ

ТТ

МТФ

ТММ

ТФ

Механика

МФ

МЕНК

ЕМФ

ХАДиХМ

МТФ

ТМММ

МФ
МФ
МТФ

АДП
ИЛПТСТ
ТММ

МФ

АДП

ЕМФ

ХАДиХМ

ЕМФ

ХАДиХМ

ФА

ТЕ

ЕФ

ЕЕ

ФФОЕ
ЕФ
ФФОЕ
ЕФ

УД
ЕМ
УД
ЕА

ЕФ

ЕСЕОЕТ

ЕФ

ЕА

ЕФ

ЕСЕОЕТ

ЕФ

ЕСЕОЕТ

ФА

ЕИТ

ЕФ

ЕЕ
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Докторска програма

Електрически мрежи и системи
Техника на високите напрежения
Техника на безопасността на
труда и противопожарна техника
Теория на електронните вериги
и електронна схемотехника
Микроелектроника
Електронни преобразуватели
Електронизация

5.2.

Електротехника,
електроника и ав- Индустриална електроника
томатика
Системи с изкуствен интелект
Технология на електронното
производство
Теория на автоматичното управление
Приложение на принципите
и методите в кибернетиката в
различни области на науката
Метрология и метрологично
осигуряване
Информационно- измервателни
системи
Уреди и системи за аналитично
измерване и за контрол на среди
Методи, преобразуватели и уреди за измерване на физико-химични и биологични величини
Медицински уреди
Квантова оптоелектроника
Роботи и манипулатори
Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране
А втоматизирани системи за
обработка на информация и
управление
Автоматизация на производството
Биоавтоматика
Системно програмиране

С Т Р. 2 3

Форма на
обучение

Факултет

Катедра

1

ЕФ
ФФОЕ

ЕЕ
УД

1

1

ЕФ

ЕЕ

1

1

ЕФ

ЕЕ

2

2

ФЕТТ

ЕТ

4
1
1
2
1

1

ФЕТТ
ФаГИОПМ
ФЕТТ
ФЕТТ
ФФОЕ

МЕ
ДУ
СЕ
ЕТ
УД

1

1

ФЕТТ

СЕ

1

ФА
ФА

АЕЗ
ТЕ

1

ФЕТТ

МЕ

ФА

СУ

ФА
ФаГИОПМ
ФА

АНП
ДУ
СУ

1

ФА

ЕИТ

1

ФА

ЕИТ

1

ФА

ЕИТ

1

ФЕТТ

ЕТ

1

ФЕТТ
ФЕТТ
ФА

ЕТ
ЕТ
АЕЗ

ФЕТТ

ЕТ

ред.

зад.

1
1

2

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1

ФА

АНП

1

1

ФаГИОПМ

ДУ

1
1
1
1

1
1
1

ФА
ФА
ФА
ФКСУ

АЕЗ
АНП
АНП
КС
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Докторска програма

Системи с изкуствен интелект
Автоматизация на инженерния
труд и системи за автоматизирано проектиране
Осигурителна техника и системи
А втоматизирани системи за
обработка на информация и
управление

5.3.

Комуникационна
Комуникационни мрежи и сиси компю т ърна
теми
техника

Катедра

1
1
1
1
1
1
1
1

ФКСУ
ФФОЕ
ФКСУ
ФКСУ
ФКСУ
ФКСУ
ФКСУ
ФКСУ

ИТИ
УД
КС
ПКТ
ПКТ
ИТИ
КС
ПКТ

2

ФТК

ТМКС

1
1
3
1
1
1
3

1
1

ФТК
ТМКС
ФаГИОПМ
ДУ
ФКСУ
КС
ФКСУ
ПКТ
ФТК
РКВТ
ФФОЕ
УД (ФАИО)
ФТК
КМ

1

1

ФаГИОПМ

ДУ

1

ФКСУ

ПКТ

Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната
техника

1
1
1

ФКСТ
ФФОЕ
ФКСУ

ИТИ
УД
КС

Кабелни и оптични комуникационни системи

1

ФТК

РКВТ

ФаГИОПМ
ФТК

ДУ
РКВТ

ФТК

РКВТ

ФТК

РКВТ

1

ФТК

РКВТ

1

ФТК

РКВТ

1

ФТК
ФаГИОПМ
ФТК
ФТК

КМ
ДУ
РКВТ
КМ

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

1

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

Енергопреобразуващи технологии и системи

1
1

1

ЕМФ
ЕМФ

ТЕ и ЯЕ
ТХТ

Хладилни машини и апарати за
охлаждане и кондициониране

1

ЕМФ

ТХТ

Радиопредавателна и радиоприемна техника
Оптични лазерни уреди и методи
Телевизионна и видеотехника
Електроакустика, звукотехника
и кинотехника
Теоретични основи на комуникационната техника

Енергетика

Факултет

зад.

Автоматизация на области от
нематериалната сфера

Електродинамика и антеннофидерни устройства

5.4.

Форма на
обучение
ред.

Компютърни системи, комплек
си и мрежи
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Kомутационни системи
Ядрени енергетични инсталации и уредби
Термични и ядрени електрически централи

1
1
1
1

1
1
1

1
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Области на вис
Ши- ше образование
фър и професионални
направления

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма

Форма на
обучение
ред.

Парогенератори
Ядрени реактори
Теоретична топлотехника

5.5.

5.13.

Факултет

Катедра

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

1

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

ЕМФ

ТХТ

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

ЕМФ

ТХТ

ЕМФ

ТЕ и ЯЕ

зад.

1

Промишлена топлоенергетика
Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация,
акустика и осветителна техника

С Т Р. 2 5

1
1
1

Двигатели с вътрешно горене

1

ТФ

ДАТТ

Автомобили, трактори и кари

1

ТФ

ДАТТ

Управление и организация на
автомобилния транспорт

1

ТФ

ДАТТ

1

ТФ

ЖПТ

1

ТФ

ЖПТ

Локомотиви, вагони и трамваи

1

ТФ

ЖПТ

Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт

1

1

ТФ

ВТ

Ергономия и промишлен дизайн

1

1

МФ

ИД

1

МФ

МЕНК

Общо ин женер - Организация и управление на
производството
ство

1

1

СФ

ИИИМ

1

ФФОЕ

УД
ОТСК

Подвижен железопътен състав
Транспорт, кораи теглителна сила на влаковете
боплаване и авиация
Управление и експлоатация на
железопътния транспорт

1

Стандартизация

1

1

МФ

Инженерна екология

1

1

МТФ

Филиал – Пловдив
Шифър

Области на вис
ше обра зова н ие
и професионални
направления

Докторска програма

3.

Социа лни, стопански и правни
науки

3.7.

Администрация и Икономика и управление
управление

5.

Технически науки

5.1.

Форма на
обучение
ред.

зад.

1

1

Факултет

Катедра

ИМ

Материалознание и технология на
машиностроителните материали

1

ФМУ

МТТ

Металознание и термична обработка

1

ФМУ

МТТ

Технологии, машини и системи
Машинно инже- за леярското производство
нерство
Технология на машиностроенето

1

ФМУ

МТТ

1

ФМУ

МТТ

Металорежещи машини и системи

1

ФМУ

МТТ

Рязане на материалите и режещи
инструменти

1

ФМУ

МТТ

С Т Р.
Шифър

5.2.

5.3.

5.5.

5.13.

26
Области на вис
ше обра зова н ие
и професионални
направления

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма
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Форма на
обучение
ред.
зад.

Факултет

Катедра

Машинознание и машинни елементи
А вт омат иза ц и я на п роизводството
Динамика, якост и надеждност
на машините, уредите, апаратите
и системите
Електротехника, Индустриална електроника
електроника и автоматика
Електронизация

1

ФМУ

МУ

1

ФМУ

МУ

1

ФМУ

МУ

1

ФЕА

1

ФЕА

Системи с изкуствен интелект
Комуникационна Компютърни системи, комплекси
и компютърна тех- и мрежи
ника
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Системи с изкуствен интелект
Транспорт, кора- Навигация, управление и експлобоплаване и ави- атация на въздушния транспорт
ация
Автомобили, трактори и кари
Двигатели с вътрешно горене
Проек т и ране и конст ру иране
на автоматични и пилотирани
летателни апарати
Общо и н женер - Ергономия и промишлен дизайн
ство

1
1

1

ФЕА
ФЕА

Електроника
Електроника
СУ
КСТ

1

1

ФЕА

КСТ

1
1

ФЕА
ФМУ

КСТ
ТАТТ

1
1
1

ФМУ
ФМУ
ФМУ

ТАТТ
ТАТТ
ТАТТ

ФМУ

Механика

Факултет

Катедра

1

1

Филиал – Сливен
Шифър

1.
1.2.
3.
3.7.

Области на вис
ше обра зова н ие
и професионални
направления

Докторска програма

Педа г ог и ческ и
науки
Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Социа лни, стопански и правни
науки
Администрация и Икономика и управление
управление

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инже- Рязане на материалите и режещи
нерство
инструменти
Материалознание и технология на
машиностроителните материали

5.2.

5.4.
7007

Металорежещи машини и системи
А вт омат иза ц и я на п роизводството
Електротехника, Електрически мрежи и системи
електроника и автоматика
Енергетика

Теоретична топлотехника

Форма на
обучение
ред.
зад.

1

1

ИПФ

ПМ

1

1

ИПФ

ПМ

1

ИПФ

ММТ

ИПФ

ММТ

ИПФ

ММТ

ИПФ

ММТ

1

ИПФ

ЕАИТ

1

ИПФ

ММТ

1
1

1

1
1
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57. – Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурси за учебната 2019/2020 г.
за редовни и задочни докторанти съгласно решение на Министерския съвет № 241 от 25.04.2019 г.
№
по
ред

Шифър

1

2

I.

1.
1.1.

1.

Област на висше образование, професионално направление, докторска програма

3

1.

задочно

4

5

1

1

1

-

Теория и управление на образованието
Педагогика
Теория на възпитанието и дидиктика

1.3.

редовно
Педагогически науки
Управление на образованието
1.2.

Образователна
и научна степен
„доктор“

Педагогика на обучението по ...

1.

Методика на обучението по български език и литература

1

-

2.

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

2

3

3.

Методика на обучението по информационни технологии

1

-

4.

Методика на обучението по математика

1

2

5.

Методика на обучението по музика

1

-

6.

Методика на обучението по изобразително изкуство

1

1

7.

Методика на обучението по бит и технологии

-

1

II.

2.
2.1.

Хуманитарни науки
Филология

1.

Българска литература

3

-

2.

Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание

2

-

3.

Съвременен български език

3

-

4.

Славянски езици

1

1

5.

Германски езици: английски език

1

-

6.

Англоезична литература

1

-

7.

Романски езици

3

-

8.

Френскоезична литература

2

-

III.

3.
3.1.

Социални, стопански и правни науки
Социология, антропология и науки за културата

1.

Етнология

2

-

2.

Науки за културата

2

-

3.

Социална антропология

2

-

4.

Социология

6

-

5.

Наука, технологии и свръхмодерен капитализъм

1

-

Педагогическа и възрастова психология

1

1

Специална психология

1

-

2

2

3.2.
1.
3.3.
1.

Психология

Политически науки
Политически науки

3.6.

Право

1.

Административно право и административен процес

2

2

2.

Международно право и международни отношения

1

1

3.

Наказателно право

-

2

4.

Наказателен процес

-

2

5.

Римско право

1

-

6.

Теория на държавата и правото

1

-

С Т Р.
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№
по
ред

Шифър

1
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ВЕСТНИК

Област на висше образование, професионално направление, докторска програма

2

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

4

5

7.

История на държавата и правото

1

1

8.

Гражданско и семейно право

1

2

9.

Граждански процес

-

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

1

1

10.
3.7.
1.

3
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Администрация и управление
Социално управление

3.8.

Икономика

1.

Икономика и управление (индустрия)

1

1

2.

Политическа икономия

2

2

3.

История на икономическите учения

2

2

4.

Финанси и счетоводство

2

2

5.

Маркетинг

1

1

IV.

4.
4.2.

Природни науки, математика и информатика
Химически науки

1.

Неорганична химия

1

-

2.

Органична химия

3

-

3.

Аналитична химия

1

-

4.

Физикохимия

1

-

5.

Технология на неорганичните вещества

1

-

6.

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметчните препарати

1

-

4.3.

Биологически науки

1.

Микробиология

1

-

2.

Екология и опазване на екосистемите

2

1

3.

Зоология

2

-

4.

Молекулярна биология

3

-

5.

Физиология на растенията

1

-

6.

Биохимия

1

1

7.

Морфология

1

-

4.5.

Математика

1.

Математически анализ

3

-

2.

Диференциални уравнения

2

-

3.

Математическо моделиране и приложение на математиката

2

-

19

3

5

2

1

-

110

40

4.6.
1.
V.

Информатика
5.

Технически науки

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

1.
VІ.
1.

Информатика и компютърни науки

Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета,
наука, административна дейност и др.)
8.

Изкуства

8.3.

Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Общо:
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За участие в конкурсите се подават следните документи: 1. молба до ректора по образец
(изтегля се от интернет страницата на университета); 2. автобиография – европейски формат;
3. дипломи за висше образование с придобити
образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ с приложенията (оригинал и
копие) или нотариално заверени копия от тях; 4.
документ за признато висше образование (ОКС
„магистър“), ако то е придобито в чужбина; 5.
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията в съответната научна област; 6.
документ за платени такси за явяване на конкурсен изпит – 30 лв. за първи изпит и 20 лв.
за всеки следващ. Таксите се внасят в офиса на
„УниКредит Булбанк“, намиращ се в сградата на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,
ректорат. Срок за подаване на документите:
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ на адрес: Пловдив, ул. Цар Асен № 24,
стая № 123, тел.: 032/261 406.
7042
11. – Институтът по растителни генетични
ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси за
следните академични длъжности: професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност „Селекция и семепроизводство
на културните растения“ – един; главен асистент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – двама, и научна
специалност „Растениевъдство“ – двама, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите за участие в конкурса се
представят в ЦУ на Селскостопанската академия,
София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.
7043
22. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 540 на
СОС по протокол № 80 от 25.07.2019 г. е одобрено
изменение на план за регулация на НПЗ „Илиянци-запад“, кв. 4, 4а, 5; изменение на улична
регулация в кръстовищата при о.т. 78а и о.т.
103; създаване на нова улица от о.т. 103 до о.т.
78а. Планът е изложен в район „Надежда“. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да подадат
писмени жалби по плана чрез район „Надежда“.
7050
15. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че с Решение № 186 от
24.07.2019 г. на ОбС – Велинград, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план – кабелна линия 1 kV от БКТП „Марина ливада“
до имотна граница на ПИ 10450.151.24 по КК
на Велинград. Целта на разработката е да се
определи трасе за кабелна линия 1 kV от БКТП
„Марина ливада“ до имотна граница на ПИ с
идентификатор 10450.151.24 по КК на Велинград,
възложено от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД.
Предвижда се оста на кабела да е на 0,60 м от
имотните граници. Сервитутът на новопроектирания кабел е по 2 м от страната на пътя и 0,60 м
от страната на имотите. Дължината на проектното
трасе е 155,91 м. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Дър-
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С Т Р. 2 9

жавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
7023
91. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Кабелна линия НН с ВЛУП“,
м. Фонда, землище с. Динковица, община Видин.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на Община
Видин и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7052
94. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания за обект: „Пътна връзка
на път ІІ-79 Средец – Бургас при км 83+700 дясно
през общински имот с идент. № 80916.74.28 за обслужване на ПИ 80916.74.38 по КККР на с. Черни
връх. Проектът е изложен в дирекция „УТЕС“
(техническа служба). На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до
общинската администрация.
7010
1. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна
линия 20 kV от СРС 89 в имот с идентификатор
67920.34.107 по кадастралната карта на землище
с. Соколово от извод СН „Соколово“, подстанция
„Карнобат“ до „Фургон“ в ПИ с идентификатор
67920.63.100 по кадастралната карта на с. Соколово, община Карнобат“. Проектът на ПУП – ПП
е изложен в сградата на Община Карнобат,
дирекция „УТ“ – Център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет. 1.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица на
основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 131 от
ЗУТ могат да направят писмени предложения,
искания и възражения по проекта до общинската
администрация.
7012
1. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: „Кабелна
линия 20 kV от СРС 99 в имот с идентификатор
02765.29.149 по кадастралната карта на землище
с. Детелина от извод СН „Крушево“, подстанция „ВС Крумово градище“ до „Фургон“ в ПИ
с идентификатор 02765.42.136 по кадастралната
карта на с. Детелина, община Карнобат“. Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция „УТ“ – Център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица на основание чл. 128, ал. 5
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във връзка с чл. 131 от ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
7025
40. – Община с. Братя Даскалови, област
Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за: 1. подробен
устройствен план – план-схема към ПУП в границите на урбанизираната територия на с. Гранит
по улица с ОТ 84, ОТ 84а, ОТ 86а с обща дължина
168 м; 2. подробен устройствен план – парцеларен план за ПИ 17717.36.466 и ПИ 17717.36.467
по КККР на с. Гранит с обща дължина 389 м
за обект: „Кабел НН за външно ел. захранване
на ППС № 6292 на „Теленор България“ – ЕАД“.
Проектът се намира в Дирекция „УТИСПП“ при
Община Братя Даскалови. Заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7040

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на
чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 4, чл. 11, 25, 26 и чл. 30,
ал. 7 от Наредба № 1 на Общинския съвет – гр.
Хаджидимово, за осигуряване на обществения ред,
поддържане на чистотата, опазване на околната
среда, защита на имуществото и безопасността
на движението на територията на община Хаджидимово с искане оспорените разпоредби да
бъдат обявени за нищожни или при условията на
алтернативност – да бъдат отменени като незаконосъобразни, е образувано адм. д. № 819/2019 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.10.2019 г. от 10,20 ч.
7005
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на
чл. 8, т. 29 и чл. 11 в частта относно думите „...
събиране, транспортиране...“, чл. 28, ал. 2, 3, 4, 5
и 6, чл. 44 и чл. 49 в частта относно думата „...
събиране...“, чл. 50в, ал. 7 и чл. 50д, ал. 1 в частта
относно думите „...събиране, транспортиране...“,
чл. 55 – 57 от Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците
на територията на община Банско, приета от
Общинския съвет – гр. Банско, с искане оспорените разпоредби да бъдат обявени за нищожни
или при условията на евентуалност – да бъдат
отменени като незаконосъобразни, е образувано
адм. д. № 787/2019 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.10.2019 г. от 10,20 ч.
7006
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1,
чл. 189, а л. 1, чл. 192 и чл. 152, а л. 4 А ПК
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съобщава, че по протест на прокурор от Окръж ната проку рат у ра – Благоевград, против
отделни разпоредби на подзаконов нормативен
акт, предвидени в чл. 4, т. 1 и чл. 7 от Наредбата
за обществения ред и опазване на общинската
собственост на Община Гърмен, в Административния съд – Благоевград, е образувано адм. дело
№ 870/2019 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 25.10.2019 г. от 10 ч.
7041
Административният съд – Благоевград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1, чл. 189,
ал. 1, чл. 192 и чл. 152, ал. 4 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против отделни разпоредби на
подзаконов нормативен акт, предвидени в раздел
I, предл. 1, „Забранява се“, т. 1, буква „а“ и т. 2
от Наредбата за осигуряването и спазването на
обществения ред, безопасността на движението,
чистотата и приветливия вид на община Якоруда,
в Административния съд – Благоевград, е образувано адм. дело № 868/2019 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
25.10.2019 г. от 10 ч.
7048
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Районната прокуратура – Карнобат, против чл. 43,
ал. 2, чл. 50, ал. 4 и чл. 63, ал. 2 от Наредбата
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Сунгурларе,
приета на 31.05.2019 г. на петдесет и второто заседание на Общинския съвет – гр. Сунгурларе. По
оспорването е образувано адм. д. № 1991/2019 г.
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.
7035
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър
ауто“ – ЕООД, срещу чл. 9, т. 25 от Наредба № 9
за управление на дейностите по отпадъците на
територията на община Поморие, приета от Общинския съвет – гр. Поморие, в частта относно
думите „събиране“ и „транспортиране“ на ИУМПС
и чл. 50 от наредбата – в неговата цялост. По
оспорването е образувано административно дело
1786/2019 г., насрочено за 24.10.2019 г. от 10,20 ч.
7049
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 12,
22, чл. 47, ал. 1, т. 5, 7 и 10, чл. 47, ал. 2, т. 2, 3, 4,
5, 6 и 7, чл. 48 и 49 от Наредбата за управление
на дейностите по отпадъците на територията на
община Гулянци, приета с Решение № 958 от
28.08.2015 г., с искане за отмяна като незаконосъобразна, тъй като е приета в несъответствие с
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материалния закон и целта на закона, по който
е образувано адм. д. № 902 по описа за 2019 г.
на Административния съд – Плевен.
7033
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор в
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 13,
ал. 1, чл. 19, ал. 2, чл. 25, ал. 1 и 2, чл. 28, 29, 30,
31 и 32 от Наредба № 27 за разделно събиране на
отпадъците в община Плевен, приета с Решение
№ 464 от 27.02.2013 г. и изменена с Решение № 901
от 30.01.2014 г. и Решение № 1282 от 27.11.2014 г.
на общинския съвет, тъй като е приета в несъответствие с материалния закон и целта на закона,
по който е образувано адм. д. № 919 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Плевен.
7034
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Русе, срещу разпоредбата на чл. 46 от Наредба № 21 за управлението на отпадъците на територията на община
Ценово, приета с Решение № 348 по протокол
№ 54 от 26.09.2018 г. на Общинския съвет –
с. Ценово. По оспорването е образувано адм.д.
№ 563/2019 г. по описа на Административния
съд – Русе, І състав, насрочено за 9.10.2019 г. от
10 ч. Оспорваща страна по делото е прокурор от
Окръжната прокуратура – Русе, с адрес: гр. Русе,
ул. Александровска № 57.
7036
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 367/2019 г. по протест на Окръжната
прокуратура срещу Наредбата за управление на
отпадъците в община Смолян, приета с Решение
№ 711 по протокол № 38/27.06.2014 г. на ОбС – гр.
Смолян, в нейната цялост, алтернативно срещу
нейните разпоредби, както следва: чл. 26, ал. 2,
3, 4, 5 и 6, чл. 95, ал. 2. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
29.10.2019 г. от 14 ч. Заинтересованите лица могат
да поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
7026
Административният съд – София-град, на основание чл. 218 от ЗУТ по адм. д. № 8051/2019 г.
съобщава, че производството по делото е образувано по подадена от Светла Методиева Димитрова
и Георги Методиев Цанев, двамата от София,
жалба срещу Решение № 207 от 18 04.2019 г. на
Столичния общински съвет, взето по т. 19 от
протокол № 75/18.04.2019 г., в частта, с която са
одобрени изменение на плана за улична регулация
за отпадане на улица по о.т. 1286 – о.т. 1287 – о.т.
1298б – 1298а – о.т. 1298 – о.т. 1299; изменение на
план за регулация на УПИ XI-710 от кв. 264 на
м. Гр. Нови Искър, кв. Славовци, за създаване на
нов УПИ ХІ-710 – „За жилищно строителство“,
УПИ XVI-710 – „За жилищно строителство“, от
кв. 264 по плана на м. Гр. Нови Искър, кв. Славовци, и нова задънена улица по о.т. 1299в – о.т. 1299д;
плана за застрояване на м. Гр. Нови Искър, кв. Сла-
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вовци, XVI-710 – „За жилищно строителство“,
кв. 264, без допускане на намалени разстояния
към вътрешнорегулационните граници, съседните
имоти и/или сгради, вкл. през дъно и през улица.
7008
А дминистративният съд – София област,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. д.
№ 1138/2019 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 13.11.2019 г. от 10 ч. и
по което предмет на оспорване е чл. 10 в частта
относно „...събиране,... транспортиране...“; чл. 33,
ал. 1 в частта относно „...събиране,... транспортиране...“; чл. 22, ал. 2; чл. 48, ал. 2; чл. 22, ал. 3 и
4; чл. 48, ал. 3 и 4; чл. 22, ал. 5 и 6; чл. 48, ал. 5
и 6; чл. 31, ал. 1; чл. 35, ал. 1; чл. 37, ал. 1; чл. 57,
ал. 1 и чл. 60 в частта относно „...събиране...“
от Наредбата за управление на дейностите по
третиране на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Своге, приета с
Решение № 136 по протокол № 12 от 29.08.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Своге.
7014
Районният съд – Видин, гражданско отделение,
VII състав, уведомява Калдун Нафи Абдуллатиф
Абдалла, роден на 25.10.1974 г. в Сирия, гражданин
на Йордания, с последно регистриран адрес по
местопребиваване в Република България: Видин,
ж.к. Крум Бъчваров, бл. 3, вх. Б, ет. 1, aп. 1, че е
ответник по гр. д. № 1418/2019 г. по описа на Районния съд – Видин, образувано по иск с правно
основание – Закон за защита от домашно насилие
(ЗЗДН), предявен от Радослава Ванчева Петрова,
ЕГН 7708011817, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
гражданското деловодство на Видинския районен
съд, пл. Бдинци № 1, Съдебна палата, ет. 2, за да
посочи съдебен адрес и да получи исковата молба и
приложенията към нея. В противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7031
Районният съд – Монтана, гражданска колегия, 1 състав, призовава Ясин Рустеми, роден на
31.01.1991 г., гражданин на Република Сърбия, да
се яви в съда в двуседмичен срок считано от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
като ответник по гр.д. № 2108/2019 г., заведено
от Деница Николаева Кунчева, за връчване на
искова молба и приложенията към нея ведно
със съобщение по чл. 131 ГПК (иск за развод по
чл. 49 от СК). При неявяване на ответника или
упълномощено от него лице в указания срок съдът
ще му назначи особен представител и делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
7085
Районният съд – Монтана, гражданска колегия, 5 състав, призовава Халена Баттианова, по
рождение Ткачова, гражданство Словашка република, с постоянен и настоящ адрес – неизвестен,
да се яви в съда в открито съдебно заседание
на 29.10.2019 г. от 9,30 ч. като страна по гр.д.
№ 1840/2019 г. по описа на МРС, V гр. състав,
заведено от Дирекция „Социално подпомагане“,
Монтана, с правно основание чл. 30 ЗЗД.
7086
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Смолянският районен съд призовава Уалтер
Ормелио Бермео Санмартин, роден на 25.03.1969 г.,
гражданин на Република Еквадор, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България,
да се яви в съда за насроченото съдебно заседание
за връчване на книжата на 4.10.2019 г. от 13 ч.
като ответник по гр.д. № 729/2019 г. по описа на
Районния съд – Смолян, заведено от Веселина
Христова Кондилова от гр. Смолян, ул. Евридика № 8, вх. Б, ет. 1, ап. 14, по чл. 127а, ал. 2 от
СК във връзка с чл. 45, ал. 1 и 2 и чл. 76, т. 9 от
ЗБЛД. Призованият да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
7037

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
92. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Габрово, на основание чл. 83, ал. 1 и
3 от Закона за адвокатурата свиква извънредно
общо събрание на адвокатите при Адвокатската колегия – Габрово, на 16.11.2019 г. в 9 ч. в
заседателната зала на „Тера Мол“ – Габрово,
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бул. Могильов № 47, при следния дневен ред: 1.
избор на председател на Адвокатския съвет на
АК – Габрово; 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията.
7047
3. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб по борба – Димитровград“ – Димитровград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете си на 31.10.2019 г. в 18 ч. в Димитровград в залата по борба на ул. Ивайло № 3
при следния дневен ред: 1. приемане на годишни
отчети на УС за дейността на сдружението през
2017 и 2018 г.; 2. приемане на годишни финансови
отчети на сдружението за 2017 и 2018 г.; 3. избор
на органи на управление; 4. промени в устава;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
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