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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 77
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния
кодекс пренасрочвам от 14 юни 2020 г. на 27
септември 2020 г. насрочените частични избори за кметове с посочените по-долу укази,
както следва:
– Указ № 20 от 6 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 13
от 2020 г.) за кмет на кметство Къпиновци,
община Исперих, област Разград;
– Указ № 21 от 6 февруари 2020 г. (ДВ, бр. 13
от 2020 г.) за кмет на кметство Бозвелийско,
община Провадия, област Варна;
– Указ № 22 от 6 февруари 2020 г. (ДВ,
бр. 13 от 2020 г.) за кмет на кметство Соколаре, община Бяла Слатина, област Враца;
– Указ № 28 от 13 февруари 2020 г. (ДВ,
бр. 15 от 2020 г.) за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч;
– Указ № 36 от 21 февруари 2020 г. (ДВ,
бр. 17 от 2020 г.) за кмет на кметство Брезен,
община Ардино, област Кърджали;
– Указ № 37 от 21 февруари 2020 г. (ДВ,
бр. 17 от 2020 г.) за кмет на кметство Соколино, община Момчилград, област Кърджали;
– Указ № 40 от 24 февруари 2020 г. (ДВ,
бр. 18 от 2020 г.) за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград;

– Указ № 41 от 24 февруари 2020 г. (ДВ,
бр. 18 от 2020 г.) за кмет на кметство Изворище, община Бургас, област Бургас;
– Указ № 64 от 18 март 2020 г. (ДВ, бр. 25
от 2020 г.) за кмет на община Септември,
област Пазарджик;
– Указ № 65 от 18 март 2020 г. (ДВ, бр. 25
от 2020 г.) за кмет на кметство Брягово, община Първомай, област Пловдив;
– Указ № 66 от 18 март 2020 г. (ДВ, бр. 25
от 2020 г.) за кмет на кметство Аканджиево,
община Белово, област Пазарджик;
– Указ № 67 от 18 март 2020 г. (ДВ, бр. 25
от 2020 г.) за кмет на кметство Славяново,
община Попово, област Търговище.
2. Във връзка с чл. 465, т. 5 и чл. 466 от
Изборния кодекс пренасрочвам от 14 юни
2020 г. на 27 септември 2020 г. насрочените
нови избори за кметове с посочените по-долу
укази, както следва:
– Указ № 39 от 24 февруари 2020 г. (ДВ,
бр. 18 от 2020 г.) за кмет на кметство Тенево,
община „Тунджа“, област Ямбол;
– Указ № 46 от 27 февруари 2020 г. (ДВ,
бр. 19 от 2020 г.) за кмет на кметство Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Този документ представлява Двугодишно
споразумение за сътрудничество (Двугодишно споразумение) между Регионалния офис
на Световната здравна организация (СЗО)
за Европа и Министерството на здравеопазването на Република България от името на
правителството на Република България за
двугодишния период 2020 – 2021 г.
Тринадесетата обща работна програма на
СЗО за периода 2019 – 2023 г. (13-ата Програма) представя стратегическа визия на високо
равнище за работата на СЗО и осигурява
цялостно направление за петгодишния период, започващ от януари 2019 г. Програмният
бюджет на СЗО за 2020 – 2021 г., одобрен
от Седемдесет и втората Световна здравна
асамблея, цели да превърне смелата визия на
13-ата Програма в реалност чрез осигуряване
на ползи за хората на национално ниво. Това
е първият програмен бюджет, разработен по
13-ата Програма и е жизненоважен елемент за
осигуряване на изпълнението на стратегията,
заложена в 13-ата Програма. Нейната рамка
за очакваните резултати (Приложение 1) показва как целите се преобразуват в крайни
продукти, които са от решаващо значение
за постигането на целите за три милиарда
души по 13-ата Програма и за максимално
въздействие върху живота на хората на равнище държава.
Изпълнението на 13-ата Програма започва
с приоритизиране от държавите членки на
9-те технически резултата и междусекторния
резултат за данните и иновациите за времето
на действие на 13-ата Програма, като по този
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начин се осигурява средносрочен хоризонт за
стратегическо планиране, договорен между
СЗО и държавите членки. След това се планира
Двугодишно споразумение за сътрудничество
за периода 2020 – 2021 г., като се вземе като
отправна точка приоритетното определяне
на очакваните резултати по 13-ата Програма.
Двугодишното споразумение, основано на
13-ата Програма и Дневния ред за устойчиво
развитие 2030 г., се основава на концепциите,
принципите и ценностите, залегнали в „Здраве
2020“ – Европейската рамка на политиката за
здраве и благосъстояние, която беше приета
от Регионалния комитет на СЗО за Европа по
време на неговата 62-ра сесия. По този начин
Двугодишното споразумение има за цел да
подпомогне Република България в увеличаване
на възможностите за насърчаване на здравето
на населението и намаляване на неравенствата в здравеопазването, като предприеме
междуотраслов подход, свързан със здравето
във всички политики – с участието на цялото общество и цялото правителство – което
подчертава необходимостта от подобряване на
цялостното управление на здравеопазването.
Двугодишното споразумение предлага начини
за постигане на по-справедливо, устойчиво
и отчитащо „Здраве 2020“ здравно развитие.
ОПИСАНИЕ НА ДВУГОДИШНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Този документ представлява практическа
рамка за сътрудничество. То е изготвено в
процес на последователни консултации между
националните здравни органи и Секретариата
на Регионалния офис на СЗО за Европа.
Прог рамата за сът ру дни чест во за
2020 – 2021 г. започна с процеса на приоритизиране на резултатите по 13-ата Програма
чрез подхода „отдолу – нагоре“, предприето
от страната в сътрудничество с Регионалния
офис. Тази дейност беше извършена като част
от трансформацията на СЗО в цялостния контекст, предвиден по 13-ата Програма. Целта
на планирането отдолу – нагоре беше да се
определят приоритетните здравни резултати,
които да бъдат постигнати в сътрудничество на
СЗО със страната през периода 2019 – 2023 г.
Настоящият документ детайлизира програмата
за сътрудничество, включително приоритетните резултати, предложените постижения и
крайните продукти и услуги.
Секретариатът на СЗО носи управленска
отговорност и е отговорен за програмните
бюджетни цели, докато резултатите дефинират
възприемането от държавите членки на тези
цели. Резултатите са желаните промени във
възможностите на държавите членки, които
водят до увеличен достъп до услуги и в крайна
сметка ще допринесат за устойчиви промени
в здравето на населението. Промените в здравословното състояние на населението са това,
което държавата членка цели да постигне въз
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основа на предложените резултати, разписани
от Секретариата на СЗО, и следователно те са
съвместна отговорност на държавата членка
и Секретариата.
Следователно постигането на приоритетните резултати, определени в това Двугодишно
споразумение, е отговорност както на Секретариата на СЗО, така и на правителството на
Република България.
При изпълнението на това Двугодишно
споразумение са предвидени различни начини на изпълнение, вариращи от специфични
за отделните държави (за крайни продукти,
които са силно специфични за нуждите и
обстоятелствата на отделните държави) до
междудържавни (адресиране на общите нужди
на държавите, като се използват подходите
за целия регион) и многонационални (за суб
регионални нужди).
УСЛОВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Договорените приоритети осигуряват рамка
за сътрудничество за периода 2020 – 2021 г.
Програмата за сътрудничество може да бъде
преразгледана или коригирана през двугодишния период по взаимно съгласие, когато
преобладаващите обстоятелства показват
необходимост от промяна.
Бюджетните цели на Двугодишната програма за 2020 – 2021 г. могат да бъдат изменени
по взаимно съгласие в писмена форма между
Регионалния офис на СЗО за Европа и правителството в резултат например на промените
в здравния статус в държавата, промените в
капацитета на страната да прилага договорени
дейности, специфични нужди, възникващи
през двугодишния период, промени в капацитета на Регионалното бюро да предоставя
договорените резултати или предвид промените във финансирането. Всяка от страните
може да инициира изменения.
След подписване на Двугодишното споразумение Министерството на здравеопазването
ще потвърди/номинира национален координатор на СЗО и национални технически
координатори. Националният координатор
ще бъде отговорен за цялостното прилагане
на Двугодишното споразумение от страна на
министерството и ще се свързва редовно с
всички национални технически координатори.
Представителят на СЗО или ръководителят
на Офиса на СЗО в страната ще отговаря за
прилагането на Двугодишното споразумение от името на СЗО в тясна координация
и под надзора от Регионалния офис и ще
координира всяка необходима подкрепа от
централата на СЗО.
Работният план на Двугодишното споразумение, включително планираните цели от
програмата, продукти и услуги и график за
изпълнение, ще бъде съответно съгласуван.
Изпълнението ще започне в началото на двугодишния период 2020 – 2021 г.
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Разпределението на бюджета на СЗО за двугодишния период показва прогнозните разходи
за изпълнение на планираната работа, предимно на национално равнище. Финансирането
ще идва както от корпоративните ресурси на
СЗО, така и от всякакви други ресурси, мобилизирани чрез СЗО. Тези средства не трябва да
се използват за субсидиране или запълване на
липси във финансирането в здравния сектор,
за допълване на заплатите или за закупуване
на консумативи. Покупките на доставки и
дарения като част от операции за реагиране
при кризи или като част от демонстрационни
проекти ще продължат да се финансират чрез
допълнителни механизми в съответствие с
правилата и разпоредбите на СЗО.
Стойността на приноса на техническия
и ръководния персонал на СЗО, базиран в
централата на СЗО, Регионалния офис и в
геог рафск и разпределените офиси (ГРО),
както и на представителя или ръководителя
и персонала на съответните офиси, за осигуряването на планираните цели и резултати,
не се отразява в посочения бюджет. Тази
подкрепа надхвърля посочения бюджет и
включва техническа помощ и други ресурси от
централата на СЗО, Регионалния офис, ГРО и
нефинансиран принос от националните офиси.
Бюджетът и крайното финансиране, включени
в настоящото споразумение, са средствата на
Организацията, отпуснати за сътрудничество
с Регионалния офис в рамките на работния
план на страната.
Стойността на приноса на правителството,
различна от тази, доставена през Секретариата
на СЗО, също не е включена в Двугодишното
споразумение и посочения бюджет.
Трябва също да се отбележ и, че това
Дву годишно споразу мение е отворено за
по-нататъшно развитие и принос от други
източници, за да допълни съществуващата
програма или да въведе дейности, които не
са включени на този етап.
ЧАСТ 1. ПРИОРИТИЗИРАНИ ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
13-АТА ПРОГРАМА ЗА 2020 – 2021 Г.
1.1. Анализ на здравната ситуация
България е страна с доход, по-висок от
средния, с население от 7,1 милиона1. Тя е
парламентарна република. Член е на Европейския съюз от 2007 г., след почти десетилетие
на устойчив икономически растеж, макроикономическа стабилност и структурни реформи.
Очакваната продължителност на живота
при раждане в България демонстрира увеличение през последното десетилетие, запазвайки разликата между продължителността на
живота между мъжете и жените. Данните от
Националния статистически институт отчитат
средна продължителност на живота от 74,76
години за периода 2015 – 2017 г. Индикаторът
1
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за мъжете е по-нисък от този при жените,
съответно 71,26 и 78,40. Средната продължителност на живота е 6 години по-ниска от
средната за ЕС – 80,9 години 2 .
България постигна значителен напредък в
здравето на своето население. Въпреки очевидното подобрение на общия здравен статус
в страната обаче предизвикателствата в много
области остават, свързани както с хронични
незаразни болести (ХНБ), така и със заразни
заболявания. Докато смъртността при всички възрасти и преждевременната смъртност
намаляват, колебанията на смъртността от
онкозаболявания и заболявания на храносмилателната система като цяло се покачват.
България остава страна с ниска честота на
разпространение на ХИВ инфекцията – 3,4 на
100 000 население за 2017 г., която е два до
три пъти по-ниска от средната за Европейския
регион на СЗО. Покачва се обаче абсолютният
брой на новорегистрираните случаи. Докато
ХНБ са най-належащият здравен проблем за
България, важно е да се полагат устойчиви
усилия за превенция, откриване и лечение
на инфекциозни заболявания. Увеличаването
и разпространението на случаи на морбили
също сигнализира за проблеми с достъпа,
справедливостта и ефективността на настоящите програми.
На ц иона л нат а п р ог ра ма за ра зви т ие:
България 2020, фокусира основните здравни
детерминанти, включително икономическото развитие, околната среда, социа лното
включване и стандарта на живот. Целите
между Националната програма за развитие
ясно са отразени в Националната здравна
стратегия (НЗС).
Националната здравна стратегия 2020 отчита целите на „Здраве 2020“ и подчертава
значението на междусекторното сътрудничество с неправителствения сектор. Прилагането на НЗС 2020 изисква участието на
няколко министерства като ръководители
на дейностите, определени в Плана за действие, или като партньори. Партньорството за
здраве се оказа ускорител за по-приобщаващо
участие в процеса на изграждане на политика и катализатор за повечето одобрени и
приложени политики.
През 2017 г. България имаше индекс по
Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на стойност от 61, което е увеличение спрямо 2012 г.,
когато стойността му е 56. В рамките на ЦУР 3
България се справя най-добре по показателите
за съотношението на ражданията, посещавани
от квалифициран здравен персонал (99,5), осигуреност със здравни работници (93,3) и стандартизирана за възрастта смъртност, дължаща
се на опасна вода, саниране и хигиена (89,1),
докато най-лошите показателите са свързани
с рисковете за здравето: Стандартизирано за
Национален статистически институт, Здраве
опазване за всички бази данни, СЗО/EURO.
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възрастта разпространение на тютюнопушенето сред населението на възраст 10 и повече
години (4,4), рисково разпространение на
консумацията на алкохол (28,9) и макар да не
е показател към ЦУР 3 – разпространението
на наднормено тегло сред деца на възраст от
2 до 4 години (30). Прогнозната стойност на
индекса по ЦУР до 2030 г. 3 е 64,1.
1.2. Договорени области за сътрудничество
чрез приоритизирани резултати по 13-ата
Програма
1.2.1. Приоритизирани резултати по 13-ата
Програма и връзки с Програма „Здраве 2020“
и Дневен ред 2030 г. в Република България
Предвид 13-ата Програма Двугодишното
споразумение 2020 – 2021 цели да подпомогне
Република България в стремежа є да увеличи
максимално възможностите за популяризиране
на здравето на населението и намаляване на
неравенствата в здравеопазването чрез междусекторния подход на здравеопазването във
всички политики – подходи, насочени към
цялото обществото и цялото правителство,
подчертаващи необходимостта от подобряване
на цялостното управление на здравеопазването,
предлагане на пътища и подходи за по-справедливо, устойчиво и отговорно здравно развитие.
Въз основа на напредъка, постигнат по
време на двугодишния период 2018/2019 г., работата ще бъде фокусирана върху приоритетни
очаквани резултати, определени съвместно от
СЗО и Министерството на здравеопазването
по време на процеса на планиране.
Хроничните незаразни болести представляват най-голямото здравно предизвикателство за
България, като високите нива на преждевременна смъртност се дължат главно на сърдечно-съдови и онкозаболявания. Изпълнението
на ключови препоръки на неотдавнашната
оценка на СЗО „Предизвикателства на здравната система и възможности за подобряване
на резултатите от ХНБ в България“ ще бъде
в основата на интервенциите през двугодишния период 2020/2021 г. Ключовите области
за интервенция ще бъдат следните: обединяване на усилията за приемане и изпълнение
на новата Национална здравна стратегия,
съсредоточена върху превенцията на приоритетните ХНБ (сърдечно-съдови заболявания,
онкозаболявания) и хронични грижи; засилване
на междусекторния подход за общественото
здравеопазване и социалните грижи.
По отношение на превенцията на инфекциозните заболявания трябва да се полагат
усилия за осигуряване на последователност
на дейностите по превенция и осигуряване
на равен достъп на цялото население до тях.
Напред в дневния ред трябва да бъде изведено
одобряване на изпълнението на Националния
план за действие срещу Антимикробната резистентност (AMР).

2
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Ще бъдат положени по-нататъшни съвместни усилия за укрепване на първичната
здравна помощ чрез засилване на ефективната
промоция на здравето чрез здравно консултиране в общността по рискови фактори;
овластяване на пациенти с инициативи за
здравна грамотност и информация за по-добър
и информиран здравен избор.
Осигуряването на различни специалисти
в здравния сектор е небалансирано и следва
да бъдат взети мерки за увеличаване на броя
на личните лекари и медицинските сестри
и по-справедливо географско разпределение
на здравните работници, за да се осигури
равен достъп до здравни услуги на цялото
население.
Финансирането на здравеопазването е
друго предизвикателство за България. Правителството на България има за цел да подобри
модела на грижа по отношение на финансиране на здравеопазването, включително
директните плащания за здравни услуги и
здравноосигурителния модел. През 2018 г. и
2019 г. Министерството на здравеопазването
инициира широк обществен дебат за развитието на здравното осигуряване в страната и
предстоящите секторни реформи в системата
на здравеопазването. Има силен ангажимент
да се създаде нов модел, който да се съсредоточи върху хората, като се гарантира подобро здравеопазване за всички български
граждани, ефективно и ефикасно използване
на публичните разходи.
СЗО ще подкрепи Министерството на здравеопазването в това начинание въз основа на
това Двугодишно споразумение 2020 – 2021.
По-нататъшните дейности ще бъдат ориентирани към многосекторния подход в унисон
с Целите за устойчиво развитие от Дневен
ред 2030, което засилва сътрудничеството
между ключови заинтересовани страни както
в гражданското общество, така и в правителството. Специален акцент ще бъде насочен
към решение на проблемите със: високото
ниво на тютюнопушене и консумация на
алкохол; повишеното разпространение на затлъстяването; нарастващата тежест от ХНБ и
високия дял на преки плащания от частните
домакинства.
1.2.2. Връзка на Двугодишното споразумение с национални и международни стратегически рамки за Република България
Това Двугодишно споразумение подкрепя
реализацията на Националната програма за
развитие: България 2020 (НПР) и Националната здравна стратегия (НЗС) 2020. Настоящото
Двугодишно споразумение вече идентифицира
свързаните ключови цели и показатели за
устойчиво развитие съгласно ЦУР и подкрепя реализирането на горепосочените цели
в сътрудничество с агенции на ООН, ЕК,
Световната банка и други партньори, присъстващи в страната.
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1.2.3. Програмни приоритети за сътрудничество
Програмата за сътрудничество за периода
2020 – 2021 г., подробно описана в Приложение 2, е обоснована в горния анализ и е
взаимно съгласувана и разработена в отговор
на загрижеността за общественото здраве и
продължаващите усилия за подобряване на
здравния статус на населението на Република България. Споразумението има за цел да
улесни стратегическото сътрудничество, което
дава възможност на СЗО да участва с уникален принос.
Резул тат и те от п рог рамни я бюд жет и
свързаната с тях работа от името на Секретариата подлежат на допълнителни изменения,
предвидени в Условията за сътрудничество на
Двугодишното споразумение.
ЧАСТ 2. БЮДЖЕТ И ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА 2020 – 2021
2.1. Бюджет и финансиране
Общият бюджет по Двугодишното споразумение за Република България е в размер
185 000 щатски долара. Ще бъдат използвани
всички възможни източници за финансиране
на този бюджет, като средства могат да се
мобилизират и от двете страни.
В съответствие с резолюция WHA72.1 на
Световната здравна асамблея Генералният директор ще оповести разпределението на наличното финансиране, след което Регионалният
директор ще пристъпи към разпределението
на средствата на Регионалния офис по двугодишните споразумения за сътрудничество.
Секретариатът на СЗО ще докладва на
Регионалния комитет за изпълнението на
годишния и двугодишния програмен бюджет.
2.2. Поети ангажименти
Правителството и Секретариатът на СЗО
се ангажират съвместно да работят за мобилизиране на средствата, необходими за
изпълнението на настоящото ДСС.
2.2.1. Ангажименти, поети от Секретариата на СЗО
СЗО се съгласява да осигури, при наличие
на средства и съгласно нейните правила и
разпоредби, резултатите и крайните продукти, определени в настоящото Двугодишно
споразумение. За тази цел ще бъдат сключвани отделни споразумения със съответните
изпълнители за всяка местна субсидия за
разходи или директен принос за финансово
сътрудничество в момента на изпълнение.
2.2.2. Ангажименти, поети от правителството
Правителството се ангажира с формулирането на политиките и процесите по изпълнение и, когато е възможно, ще осигурява
работно пространство, персонал, материали,
консумативи, оборудване и местни разходи,
необходими за постигане на резултатите,
определени в Двугодишното споразумение.
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
Общи съкращения
ДСС – Двугодишно споразумение за сътрудничество
НО – Национален офис
ЕС – Европейски съюз
EURO – Регионален офис на СЗО за Европа
ГРO – Географски разпределен офис
ОПЛ (GP – lat) – Общопрактикуващ лекар
13-ата Програма – Тринадесета обща работна програма
HQ – Централа
Ръководител – Ръководител на Офис на
СЗО за отделна държава
ПБ – Програмен бюджет
РО – Регионален офис
ЦУР – Цели за устойчиво развитие
УЗП – Универсално здравно покритие
ООН – Организация на обединените нации
Представител – Представител на СЗО
Технически съкращения
AMР – Антимикробна резистентност
ПБД (EBP – lat) – Политика, базирана на
доказателства
СОЦ (ЕОС – lat) – Спешен оперативен
център
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РККТ – Рамкова конвенция за контрол
на тютюна
ИСЗ (HCAI – lat) – Инфекции, свързани с
медицинското обслужване
ХИВ (HIV – lat) – Човешки имунодефицитен вирус
ЧРЗ – Човешки ресурси за здраве
МКБ – Международна класификация на
болестите
МКФУЗ (ICF – lat) – Международна квалификация на функционалността, уврежданията
и здравето
МЗП – Международни здравни правила
INSPIRE – Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца
СВО (JEE – lat) – Съвместно външно оценяване
ППЗ GAP – Програма за психично здраве
GAP
НК – Национален координатор
ХНБ – Хронични незаразни болести
НПР – Национална програма за развитие
НЗС – Национална здравна стратегия
ПЗП – Първична здравна помощ
СЗО – Световна здравна организаци я/
Социално здравно осигуряване
ГПТМХ (GYTS – lat) – Глобално проучване
на тютюнопушенето сред младите хора

ПРИЛОЖЕНИЕ
1:РАМКА
РАМКА
РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ 13-ата
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
НАНА
РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ 13-ата
ПРОГРАМА
ПРОГРАМА
Измерване

Постигането от всички народи на найцел на
високото
възможно
равнище
на здраве
Един милиард
повече
хора,
Един
милиард повече хора,
СЗО
Един милиард повече хора,

основни здравни услуги

Резултат 1.2 Намаляване
на1.1
бройПодобрен
хора, страдащи от
Резултат
финансови
затруднения
достъп до
качествени
1.3 Подобряване
основни Резултат
здравни
услуги
достъпа до основни
продукти,
Резултат лекарстввени
1.2 Намаляване
ваксини, диагностикаи
на брой хора,
страдащи от
изделия за първични
финансови
затруднения
здравни грижи

Платформи

крайни продукта
Резултат 51.3
Подобряване
достъпа до основни
3 крайнипродукти,
продукта
лекарстввени
ваксини, диагностикаи
продукта
изделия за5 крайни
първични
здравни грижи

Платформи

5 крайни продукта

3 крайни продукта

5 крайни продукта

които се радват на по-добро
здраве и благосъстояние

 Индек
универсално

4. По-ефективна и

ефикасна СЗО,
здравно покритие
хора,
Един милиард повече хора,
предоставяща по-добра
защитени по-добре при
които се радват на по-добро
 Индекс по-добра
подкрепа за страните
4. По-ефективна
извънредни здравии
защитаи
здраве и благосъстояние
Резултат 3.1 Адресиране на
Резултат 2.1ситуации
Готовност на
ефикасна СЗО,
Резултат 4.1 Укрепване
 Индекс по-здраво
здравните детерминанти
страните за извънредни
на капацитет напредоставяща по-добра
население
здравни ситуации
страните в областта
на
подкрепа
за страните
Резултат 2.2 Превенция

на епидемии
пандемии на
Резултат
2.1 иГотовност
страните за извънредни
Резултат 2.3 Бързо
здравни
ситуации
откриване
и отговор на
извънредни здравни

Резултат
ситуации 2.2 Превенция
на епидемии и пандемии
Резултат
2.3 Бързо
3 крайни продукта
откриване и отговор на
извънредни
здравни
4 крайни продукта
ситуации

Резултат 3.2 Намаляване
данните и иновациите
на рискови
фактори
Резултат
Резултат
3.1чрез
Адресиране
на4.2 Засилени
лидерски умения,Резултат
ръководство 4.1
многосекторна дейност

Укрепване
Индикатори за
здравните детерминанти
и застъпничествона
за здраве
резултати
капацитет на

Резултат 3.3 Промотиране
Резултат 4.3 Финансови,
 Показатели на
страните в областта
наустойчиво
човешки и административни
на здравословна среда и
Цели за
ресурси, управлявани
по
развитие + 8 други
Резултат
здраве във
всички 3.2 Намаляване
данните
и иновациите
ефикасен, ефективен,
показателя
политики
на рискови факторипрозрачен,
чрез ориентиран
Резултат
към 4.2 Засилени
резултати начин лидерски умения, ръководство
многосекторна дейност

и застъпничество за здраве

 Индекс по-добра
защита
 Индекс по-здраво
население

Индикатори за
резултати

Резултат 3.3 Промотиране
Резултат 4.3 Финансови,
3 крайни продукта
 Показатели на
Измерване на крайни
човешки и административни
на здравословна среда и
продукти
Цели за устойчиво
по
 Балансирани
карти
развитие + 8 други
здраве
във всички 6 крайни продуктаресурси, управлявани
2 крайни
продукта
ефикасен, ефективен,с резултати,
показателя
политики
прилагани на всяко
прозрачен, ориентиран
към

2 крайни продукта

4 крайни продукта

2 крайни продукта

6 крайни продукта

3 крайни продукта

2 крайни продукта

4 крайни продукта

3 крайни продукта

 Индек
универсално
здравно покритие

2 крайни продукта

равнище на
организация
 Качествени
примери от
3 крайни продукта практиката

3 крайни продукта

 Очакване за
живот в добро
здраве (HALE)

2 крайни продукта

резултати
4 крайни продукта

начин

Измерване на крайни
продукти
 Балансирани карти
с резултати,
прилагани на всяко
равнище на
организация
 Качествени
примери от
практиката

Програмен бюджет

ползващи се от
универсално здравно

Един милиард покритие
повече хора,
ползващи се от
универсално
здравно
Резултат 1.1 Подобрен
достъп
до качествени
покритие

защитени по-добре при
извънредни здравии
ситуацииповече
Един милиард

Измерване

Обща работна програма 13

 Очакване за
живот в добро
здраве (HALE)

Обща работна програма 13

Постигането от всички народи на найвисокото възможно равнище на здраве

Програмен бюджет

Конституционна
цел на
Конституционна
СЗО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Програма за сътрудничество с България 2020-2021
Стратегически
приоритет /
Резултат

Постижения

Описание на продукти и услуги

СП1. Един милиард повече хора, ползващи се от универсално здравно покритие
1.1. Подобрен
достъп до
качествени
основни здравни
услуги

1.1.1. Възможност страните да
доставят
висококачествени,
ориентирани към хората здравни
услуги, базирани на стратегии за
първична здравна грижа и
здравни
пакети,
обхващащи
основните здравни услуги

Извършване на проучване с цел всеобхватен
преглед на ПЗП в България, като част от страните
от Югоизточна Европа, за качествен сравнителен
анализ и възможности за действена политика,
която да ускори укрепването на ПЗП.

да
да
на
в
и

Актуализиране на Националната програма за
превенция на ХНБ 2014-2020. Изпълнение на
препоръки от проучване на ХНБ относно нарастване
на капацитета за междусекторно сътрудничество за
адресиране на рисковите фактори за ХНБ и
осигуряване на адекватен отговор на здравната
система на всички нива на грижа.
Интегриране доставката на услуги по отношение на
психичното и физическо здраве в ПЗП (към УЗП) –
адаптиране на Програма за психично здраве GAP,
изграждане на капацитет и изпълнение.
Обмяна на опит и постижения с европейските
страни по отношение на ефективната организация
на спешната помощ.
Подобряване на качеството на дългосрочната грижа
– плановe за трансформация на институциите за
дългосрочна грижа, като се използва Инициативата
на СЗО за права на качество.
Подпомагане на разработването на Национална
стратегия по деменция – обмен на знания и
мониторинг.

1.1.3. Възможност страните да
укрепят здравните си системи да
отговорят
на
специфичните
здравни нужди на населението и
препятствията за
равнопоставеност през целия
живот

Подкрепа на Правителството при изпълнение на
новата
Национална
здравна
стратегия
синхронизирана с ЦУР. Въвеждане на базирани на
доказателства политики за подобряване на здравето
през целия живот. Предвиждане на нови подходи за
овластяване на хората и постигане на устойчивост и
капацитет
за
промотиране
на
здраве
и
профилактика на заболяванията. Определяне на
дейности за трансформиране на здравните услуги с
цел ефективност на системата. Укрепване на
капацитета на национално ниво за отговор на ХИВ и
туберкулоза с фокус върху пациента чрез
междусекторно сътрудничество. Подпомагане на
изпълнението на
Националната програма
за
превенция и контрол на вирусните хепатити след
приемането є.

1.1.5. Възможност страните да
укрепят здравната си работна
сила

Извършване на ситуационен анализ на ЧР в
здравеопазването с препоръки за осигуряване на
добро разпределение на здравните работници в
страната; провеждане на диалог на високо
политическо ниво по отношение на ЧР в
здравеопазването; ключови препоръки за бъдещи
действия.

1.1.2. Възможност страните
укрепят здравните си системи
дават резултати на базата
услугите,
предоставени
зависимост от състоянието
заболяването

С Т Р.
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Стратегически
приоритет /
Резултат
1.2. Намаляване
броя на хората,
страдащи от
финансови
затруднения

1.3. Подобряване
на достъпа до
основни
лекарствени
продукти, ваксини,
диагностика и
изделия за
първична здравна
грижа

Постижения

Описание на продукти и услуги

1.2.1. Възможност страните да
разработят и приложат посправедливи здравни финансови
стратегии и реформи за устойчив
растеж
към
универсално
здравно покритие

Участие на представител на България на високо
ниво в регионалния курс за обучение по
финансиране на здравеопазването към УЗП.

1.2.2. Възможност страните да
произведат и анализират
информация за защита от
финансов риск, справедливост и
здравни разходи и да използват
тази информация за
проследяване на напредъка и за
вземане на информирани
решения

Разработване на доклад за финансовата защита с
препоръки за политики.

1.3.2. Подобрен и по-справедлив
достъп до здравни продукти
чрез изграждане на глобален
пазар и подкрепа на страните да
мониторират и осигуряват
ефикасност и прозрачност на
системата за доставки и
снабдяване

Подкрепа на националните власти в дейности,
свързани с изпълнение на ефективна лекарствена
политика със специален фокус върху отговорната
употреба на лекарства, вкл. АМР. Техническа
подкрепа на националната програма за имунизации
по отношение на оценка на хладилната верига при
съхранение на ваксини.

1.3.5. Възможност страните да
отговорят на АМР чрез
укрепване на системите за
надзор, лабораторен капацитет,
превенция и контрол на
инфекциите, повишаване на
осведомеността и водене на
политики и практики, базирани
на доказателства

Приемане и изпълнение на Националния план за
действие срещу АМР. Подкрепа за провеждане на
политики за справяне с АМР с фокус върху
инфекциите, свързани с медицинско обслужване,
като една от основните причини за АМР.

СП2. Един милиард повече хора по-добре защитени при извънредни здравни ситуации
2.1. Готовност на
страните за
извънредни
здравни ситуации

2.1.1. Оценка и доклад на
капацитета на страните за
готовност при възникване на
всякакви заплахи/ опасности

Укрепване на капацитета на национално ниво за
адекватен отговор съгласно МЗП. Провеждане на
Съвместно външно оценяване в България (JEE).
Устойчива държавна политика за прилагане на
високо ефективен надзор. Изграждане на капацитет
за комуникация при извънредни рискове.

2.2. Превенция на
епидемии и
пандемии

2.2.2. Въвеждане на доказани
стратегии за превенция на
приоритетни
пандемични/епидемични
заболявания

Готовност за отговор на високоопасни патогени на
местно и национално ниво. Контрол на инфекции,
свързани с медицинското обслужване. Сезонен грип.

2.3. Бързо
откриване и
отговор на
извънредни
здравни ситуации

2.3.2. Бърз отговор на спешни
здравни ситуации чрез
мобилизиране на съответния
национален и международен
капацитет

Оценка на плановете за действие при извънредни
ситуации и изготвяне на препоръки въз основа на
констатациите от оценката.
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3.1. Адресиране на
здравните
детерминанти

3.1.2. Възможност страните да
отговорят на здравните
детерминанти на околната среда,
вкл. климатичните промени

Провеждане на дейности в изпълнение на насоките
на СЗО за качество на въздуха и техническа
подкрепа с материали. Укрепване на капацитета за
провеждане на дейности за държавен здравен
контрол. Установяване на система за координация и
междусекторно сътрудничество по здравни рискове
по отношение на факторите на околната среда.
Адаптация към климатичните промени и съвместни
действия за намаляване на негативното им
въздействие.

3.2. Намаляване на
рисковите
фактори чрез
многосекторна
дейност

3.2.2. Отговор на
многосекторните детерминанти
и рисковите фактори чрез
ангажиране на държавния и
частния сектор, както и
гражданската общественост

Укрепване на изпълнението на РККТ с фокус върху
чл. 5.3. на национално ниво с активното участие на
ключови заинтересовани страни.
Предоставяне на базирана на доказателства
информация
на
отговорните
институции
и
заинтересовани страни относно различните форми
на намеса на тютюневата индустрия и повишаване
на информираността за въздействието им върху
политиките, касаещи общественото здраве и
обществото. Провеждане на Глобално проучване на
тютюнопушенето сред младите хора (GYTS).
Провеждане на изследване на консумацията на сол
и йодния статус на населението. Въвеждане на
стратегии за намаляване на приема на сол и
правилна употреба на йодирана сол.
Провеждане
на
дейности,
насочени
към
затлъстяването при децата; извършване на
изследване, организиране на кръгла маса, изготвяне
на доклад по темата с превод на английски език,
публикуване на материалите.
Провеждане на дейности, свързани с ранното детско
развитие.
Провеждане на кръгла маса на високо ниво за
споделяне на най-добрите стратегии към въвеждане
на политики за намаляване на употребата на
алкохол.

3.3. Промотиране
на здравословна
среда и здраве във
всички политики

3.3.1. Възможност страните да
приемат, променят и ревизират
закони, наредби и политики,
насочени към създаване на
здравословна околна среда в
градовете, селата, домовете,
училищата и работната среда

Въвеждане на Концепцията за промотиране на
здравето в училищата в ключови градове в страната
в сътрудничество между МЗ и МОН.
Въвеждане на модул INSPIRE в определени училища
в страната.
Подкрепа на политики по пътна безопасност.
Провеждане
на
изследване
на
нежелани
поведенчески практики от детството и свързани с
тях увреждащи здравето прояви сред български
студенти.

СП4. По-ефективна и ефикасна СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните
4.1. Укрепване на
капацитета на
страните в
използването на
данните и
иновациите

2877

4.1.1. Възможност страните да
укрепят системите за
обработване и анализ на данни и
здравна информация, като база
за политики и за постигане на
резултат.

Публикуване на
„Политики, базирани на
доказателства“ (EBP) (редакция, оформление),
организиране нa политически диалог, разработване
на нов доклад, базиран на доказателства по тема с
висок приоритет за България.
Подкрепа за изпълнение на НЗИС. Подкрепа на
компетентните органи към въвеждане на МКБ-11.
Подкрепа на дейности в страната, свързани с ICF.
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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания,
условията и реда за постъпване на държавна
служба в Държавна агенция „Национална
сигурност“ (обн., ДВ, бр. 90 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 18 от 2017 г. и бр. 4 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „злоупотребяват с“ се заменят с „употребяват“.
2. Създава се т. 8:
„8. да не са получили резултат от психологичното изследване от предходни конкурси
„психологически непригоден“ за държавна
служба в ДАНС по реда на чл. 29.“
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 8 се
установяват от САДЧР.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 7 се отменя.
2. В ал. 2 след числото „4“ запетаята и
числото „7“ се заличават.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Точки 3 и 4 се отменят.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. класира по бал кандидатите, успешно
преминали всички етапи на конкурса, обявява крайното класиране и определя резерв
от кандидати по чл. 35, ал. 3;“.
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „протоколи“ се
поставя запетая и се добавя „включващи
допуснатите и недопуснатите кандидати до
следващия конкурсен етап.“
2. В ал. 6 думата „комисията“ се заменя
със „САДЧР“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) При необходимост в един ден може да
се проведе повече от един етап от конкурса.“
§ 6. В чл. 20, ал. 1, т. 4 числото „7“ се
заменя с „8“.
§ 7. В чл. 22 думата „Комисията“ се заменя със „Специализираната административна
дирекция „Човешки ресурси“.
§ 8. В чл. 24 думата „Комисията“ се заменя със „Специализираната административна
дирекция „Човешки ресурси“.
§ 9. В чл. 26 думата „Комисията“ се заменя със „Специализираната административна
дирекция „Човешки ресурси“.
§ 10. В чл. 27а, ал. 1 числото „7“ се заменя
с „8“.
§ 11. В чл. 35 се създават ал. 3 и 4:
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„(3) При крайното класиране се формира
резерв от кандидати, който включва класираните по бал след последното място.
(4) В едногодишен срок от приключване
на конкурсната процедура кандидатите от
резерва по реда на класирането им могат да
бъдат назначавани в агенцията на длъжности
по ред, определен със заповед на председателя
на ДАНС.“
Председател:
Димитър Георгиев
2854

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 122
от 26 март 2020 г.

за изменение и допълнение на Общите изиск
вания при осъществяване на обществени
електронни съобщения (обн., ДВ, бр. 24 от
2008 г.; изм., бр. 102 от 2008 г., бр. 63 от 2009 г.,
бр. 19 и 105 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2012 г., бр. 4 от 2014 г., бр. 54 от 2016 г., бр. 90
от 2017 г., бр. 90 от 2018 г.; изм., бр. 10 от
2019 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2020 г.)
На основание чл. 73, ал. 1, изр. второ от
Закона за електронните съобщения Комисията
за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 изр. 1 се изменя така:
„При сключване на индивидуалния договор
в търговски обекти на предприятията или в
обекти на техни търговски представители
или дистрибутори екземплярите по ал. 1 се
подписват от представител на предприятието
и от абоната.“
2. В ал. 2 изр. 3 се изменя така: „При
ск л юч ва не т о на и н д и ви д уа л н и я дог овор
предприятията са задължени при поискване
от абоната да му предоставят екземпляр от
договора на хартиен носител.“
3. Създава се ал. 4, както следва:
„(4) За договорите, сключвани с абонатите
извън търговския обект или от разстояние,
е приложим редът съгласно чл. 48 – 54а от
Закона за защита на потребителите.“
§ 2. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52 (1) Предприятията, предлагащи
обществени телефонни услуги, включват в
индивидуалния договор възможност абонатът
да избере начин за получаване на документите
по чл. 260, ал. 2 от ЗЕС.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез
електронни съобщителни мрежи, извън тези
по чл. 260 от ЗЕС, включват в индивидуалния
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договор възможност абонатът да избере начин
за получаване на документите по чл. 260а,
ал. 1 от ЗЕС.
(3) В случай че абонатът не е упражнил
правото си на избор по ал. 1 и 2, предприятията са длъжни да осигурят електронен достъп
до документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а,
ал. 1 от ЗЕС по ред и условия, публикувани
на интернет страниците им.
(4) По всяко време след сключване на договора абонатът може безвъзмездно да поиска
да получава документите по чл. 260, ал. 2 и
чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС чрез електронен достъп
или на хартиен носител. Когато абонатът е
избрал да получава документите на хартиен
носител, предприятието ги изпраща като кореспондентска пратка (писмо) до посочен от
абоната адрес за кореспонденция.
(5) Когато абонатът е избрал да получава
документите по ал. 4 на хартиен носител,
предприятието може да не ги изпраща на
хартиен носител при следните условия:
1. посоченият от абоната адрес за кореспонденция е непълен, неточен, неактуален или
не е осигурен достъп до пощенската кутия
на абоната, и
2. предприятието е информирало абоната,
че преустановява предоставянето на документите по чл. 260, ал. 2 и чл. 260а, ал. 1
от ЗЕС на хартиен носител и за начина на
получаване на достъп до тях; задължението
по предходното изречение не се прилага, в
случай че предприятието не разполага с данни
за контакт с абоната.
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(6) В случаите по ал. 5 предприятията
осигуряват достъп до документите по чл. 260,
ал. 2 и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС съгласно ал. 3.“
§ 3. В чл. 53, във второто изречение думите
„заедно с документите по чл. 260, ал. 2 ЗЕС“
се заменят с „в срока по чл. 260, ал. 2 от ЗЕС“.
Допълнителна разпоредба
§ 4. В петмесечен срок от обнародване
на решението в „Държавен вестник“ предприятията приемат в съответствие с чл. 52
правила за реда и условията за получаване на
електронен достъп до документите по чл. 260
и чл. 260а, ал. 1 от ЗЕС и ги публикуват на
интернет страниците си.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Решението влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 2 и 3, които влизат в сила
пет месеца след обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
§ 6. А линеи 3, 4, 5 и 6 на чл. 52 се прилагат и за абонати, чиито договори са сключени преди обнародването на решението в
„Държавен вестник“, за което предприятията
уведомяват абонатите си в срока по § 5.
Задължението за уведомяване по предходното изречение не се прилага, в сл у чай
че предприятието не разполага с данни за
контакт с абоната.
Председател:
Иван Димитров
2864
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-143
от 20 март 2020 г.
На основание чл. 24a, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ), чл. 47б, ал. 1 и 2 и чл. 47е от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във
връзка с одобрен доклад № 93-1832 от 20.03.2020 г.
от министъра на земеделието, храните и горите
нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на търг
за отдаване под наем или аренда на земеделски
земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в
страната за стопанската 2020/2021 г. с начална
тръжна цена съгласно приложенията.
2. Търговете да се проведат от областните
дирекции „Земеделие“ на тръжни сесии, с тайно
наддаване, при условията и по реда, определени
в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ.
3. Ди рек т ори т е на облас т н и т е д и рек ц и и
„Земеделие“ да издадат заповед за провеждане
на търга (тръжните сесии), с приложена информация за всички свободни имоти от държавния
поземлен фонд – обект на търга, на територията
на съответната област.
4. Началната тръжна цена за предоставяне на
земеделски земи от ДПФ под наем или аренда
и размерът на депозита за участие в търга е,
както следва:
4.1. Началната тръжна цена за отглеждане
на едногодишни полски култури за срок до 10
стопански години по общини за съответната
област е посочена в приложение № 1 – графа 1,
представляващо неразделна част от заповедта.
Размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота.
4.2. Началната тръжна цена за отглеждане на
многогодишни фуражни култури – житни, бобови
и техните смеси, за срок до 5 стопански години
по общини за съответната област е посочена в
приложение № 1 – графа 1, представляващо неразделна част от заповедта. Размерът на депозита
за участие в търга е 20 % от началната тръжна
цена, умножена по площта на имота.
4.3. Началната тръжна цена за създаване и
отглеждане на трайни насаждения е посочена
по периоди в приложение № 2, представляващо
неразделна част от заповедта. Размерът на депозита за участие в търга е 20 лв./дка.
4.4. Началната тръжна цена за отглеждане на
съществуващи трайни насаждения е съгласно
приложение № 3, представляващо неразделна част
от заповедта. Размерът на депозита за участие в
търга е 20 лв./дка.

4.5. Началната тръжна цена за ползване на
ливади, пасища и мери за срок от една стопанска
година по реда на чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ
е посочена в приложение № 1 – графи 2 и 3,
представляващо неразделна част от заповедта.
Размерът на депозита за участие в търга е 20 %
от началната тръжна цена, умножена по площта
на имота.
4.6. В случай че земите от ДПФ са поливни,
началната тръжна цена по т. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5
се коригира с коефициент за поливност: за Северна България – 1.2, и за Южна България – 1.5.
4.7. Сключването на договор за наем или аренда
за ползване на обявените по този ред земеделски
земи от ДПФ не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките
на Общата селскостопанска политика.
5. Одобрявам образците на документите за
участие в търга: заявление – оферта по чл. 47з,
ал. 1, т. 1 от ППЗСПЗЗ; декларации по чл. 47з,
ал. 1, т. 6 и 9 от ППЗСПЗЗ; проекти на договори
за наем или аренда по чл. 47м, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
и проект на договор за наем по чл. 37и, ал. 13
и 14 от ЗСПЗЗ.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува в един централен
ежедневник.
7. Настоящата заповед да се доведе до знанието на директорите на областните дирекции
„Земеделие“ за изпълнение.
8. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Вергиния Кръстева – заместник-министър
на земеделието, храните и горите.
Министър:
Д. Танева
Приложение № 1
към т. 4.1
Начални тръжни цени
за стопанската 2020 – 2021 г.
Област/
община

Едногодиш- Ливади, Паси
ни полски лв./дка
ща,
култ ури и
мери,
многолв./дка
год ишни
фуражни
култури –
житни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

Гърмен

35

11

7

Гоце Делчев

35

8

7

Кресна

28

8

7

Сатовча

28

9

7

Якоруда

41

11

9

Хаджидимово

41

8

7

Благоевград

БРОЙ 35
Област/
община

ДЪРЖАВЕН
Едногодиш- Ливади, Паси
ща,
ни полски лв./дка
мери,
култ ури и
лв./дка
многогод ишни
фуражни
култури –
житни, бобови и техните смеси,
лв./дка

ВЕСТНИК
Област/
община

С Т Р. 1 3
Едногодиш- Ливади, Паси
ща,
ни полски лв./дка
мери,
култ ури и
лв./дка
многогод ишни
фуражни
култури –
житни, бобови и техните смеси,
лв./дка

1

2

3

1

2

3

Разлог

35

8

7

Лясковец

46

8

7

Струмяни

35

8

7

Сандански

35

8

11

Полски
Тръмбеш

46

8

8

Белица

35

8

7

Свищов

56

8

7

Банско

35

8

7

Стражица

46

8

7

Симитли

28

8

7

Сухиндол

46

8

7

Благоевград

35

8

7

Петрич

46

8

8

Горна
Оряховица

46

8

8

Елена

41

9

8

Айтос

35

11

7

Павликени

46

11

7

Бургас

41

8

7

Камено

46

8

7

Карнобат

51

8

7

Малко Търново

35

8

7

Несебър

35

8

7

Поморие

35

8

7

Приморско

35

8

7

Руен

35

8

7

Созопол

35

8

9

Средец

35

9

8

Сунгурларе

35

8

7

Царево

35

8

51

8

Бургас

Видин

46

8

7

Димово

51

10

9

Брегово

46

8

7

Кула

46

8

7

Ново село

46

10

7

Грамада

46

8

7

Макреш

46

9

7

Бойница

46

8

7

Белоградчик

46

8

7

Чупрене

46

8

7

7

Ружинци

46

9

10

8

Враца

51

8

9

56

8

7

Варна
Провадия

Видин

Враца

Аксаково

51

8

7

Бяла Слатина

Вълчи дол

56

8

8

Борован

61

8

7

Долни чифлик

46

8

7

Оряхово

66

8

7

51

8

7

Ветрино

56

8

9

Мизия

Дългопол

56

8

7

Мездра

46

8

7

Суворово

46

8

7

Криводол

46

10

7

46

8

7

Аврен

46

8

8

Роман

Девня

56

8

7

Козлодуй

61

8

7

Бяла

46

8

8

Хайредин

46

8

7

Варна

51

8

7

Габрово

Белослав

46

8

7

Габрово

28

8

7

Севлиево

28

8

7

Велико Търново

46

11

8

Дряново

30

8

7

Златарица

46

8

7

Трявна

30

8

7

Велико Търново

С Т Р.
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Област/
община

ДЪРЖАВЕН
Едногодиш- Ливади, Паси
ща,
ни полски лв./дка
мери,
култ ури и
лв./дка
многогод ишни
фуражни
култури –
житни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

ВЕСТНИК
Област/
община

3

Добрич

БРОЙ 35
Едногодиш- Ливади, Паси
ща,
ни полски лв./дка
мери,
култ ури и
лв./дка
многогод ишни
фуражни
култури –
житни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

Монтана

Добрич

61

8

7

Берковица

35

9

8

Добричка

66

8

7

Вършец

30

9

8

Генерал Тошево

71

8

7

Монтана

41

11

7

Крушари

61

8

7

Бойчиновци

46

8

7

Балчик

61

8

7

Брусарци

46

8

7

Шабла

61

8

7

Якимово

51

8

7

Каварна

76

8

7

Вълчедръм

51

8

7

Тервел

61

8

9

Георги
Дамяново

30

11

8

Ардино

28

8

7

Лом

56

8

8

Джебел

28

8

7

Медковец

51

8

7

Кирково

25

8

8

Чипровци

30

8

7

Крумовград

25

8

8

Пазарджик

Кърджали

28

8

7

Батак

25

9

7

Момчилград

25

8

7

Белово

30

8

7

Черноочене

28

8

7

Брацигово

30

8

8

Велинград

30

8

7

Кърджали

Кюстендил
Кюстендил

35

8

7

Лесичово

30

8

7

Кочериново

35

8

7

Пазарджик

41

8

7

Рила

35

8

7

Панагюрище

30

8

7

Невестино

30

8

7

Пещера

30

8

7

Трекляно

30

8

7

Ракитово

35

8

7

Сапарева баня

30

8

7

Септември

35

8

7

Дупница

30

8

7

Стрелча

30

8

7

Бобов дол

30

8

7

Сърница

30

8

7

Бобошево

30

8

7

Перник
Брезник

41

8

7

Ловеч

46

8

7

Земен

28

8

7

Летница

35

8

8

Ковачевци

28

8

7

Луковит

46

10

7

Перник

28

8

7

Угърчин

41

9

7

Радомир

28

8

7

Априлци

35

8

7

Трън

28

8

7

Троян

35

8

7

Плевен

Тетевен

35

8

7

Белене

46

8

7

Ябланица

35

8

7

Гулянци

46

8

7

Ловеч

БРОЙ 35
Област/
община

ДЪРЖАВЕН
Едногодиш- Ливади, Паси
ща,
ни полски лв./дка
мери,
култ ури и
лв./дка
многогод ишни
фуражни
култури –
житни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

ВЕСТНИК
Област/
община

3

С Т Р. 1 5
Едногодиш- Ливади, Паси
ща,
ни полски лв./дка
мери,
култ ури и
лв./дка
многогод ишни
фуражни
култури –
житни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

Самуил

66

8

7

Цар Калоян

61

8

7

Борово

56

8

7

Бяла

66

8

7

Ценово

66

8

9

Две могили

56

8

7

Иваново

56

8

9

Сливо поле

66

8

7

Ветово

56

8

9

Русе

61

8

7

Алфатар

56

8

7

Главиница

56

8

7

Дулово

56

8

7

7

Кайнарджа

61

8

7

8

7

Силистра

66

8

7

41

8

7

Ситово

56

8

7

41

8

7

Тутракан

56

8

7

Раковски

41

8

7

Сливен

„Родопи“

41

8

8

Сливен

41

8

8

Садово

41

8

7

Твърдица

25

8

7

Съединение

46

8

7

Нова Загора

46

8

7

Стамболийски

51

8

7

Котел

35

9

9

Кричим

41

8

7

Смолян

Перущица

41

8

7

Баните

35

8

7

Хисаря

35

8

9

Борино

30

8

8

Лъки

35

8

7

Девин

30

9

7

Сопот

35

8

7

Доспат

35

8

7

Златоград

30

8

7

Долна
Митрополия

51

11

10

Долни Дъбник

51

8

7

Искър

51

8

7

Кнежа

46

8

7

Левски

51

9

7

Никопол

46

8

7

Пордим

51

8

7

Плевен

46

8

7

Червен бряг

51

8

7

Асеновград

56

8

7

Силистра

Брезово

41

8

7

Калояново

41

8

7

Карлово

35

8

8

„Марица“

41

8

Пловдив

41

Куклен
Първомай

Пловдив

Разград

Русе

Завет

66

8

7

Мадан

30

8

7

Исперих

66

8

8

Неделино

30

8

7

Кубрат

66

8

7

Рудозем

35

8

8

Лозница

66

8

8

Смолян

30

8

8

Разград

66

8

8

Чепеларе

35

8

7

С Т Р.
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Област/
община

София-град

ДЪРЖАВЕН
Едногодиш- Ливади, Паси
ща,
ни полски лв./дка
мери,
култ ури и
лв./дка
многогод ишни
фуражни
култури –
житни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

41

9

7

София област

ВЕСТНИК
Област/
община

БРОЙ 35
Едногодиш- Ливади, Паси
ща,
ни полски лв./дка
мери,
култ ури и
лв./дка
многогод ишни
фуражни
култури –
житни, бобови и техните смеси,
лв./дка
1

2

3

Търговище

46

8

7

Търговище

Пирдоп

30

8

7

Попово

46

8

7

Сливница

30

8

7

Опака

46

8

7

Своге

30

8

7

Омуртаг

46

9

8

Самоков

30

8

7

Антоново

46

8

7

Правец

30

8

7

Хасково

Костинброд

30

8

7

Любимец

30

8

7

Костенец

30

8

7

Маджарово

30

8

7

Копривщица

35

9

8

Ихтиман

20

8

7

Минерални
бани

30

8

8

Етрополе

30

8

7

Симеоновград

30

8

7

41

8

7

Елин Пелин

35

8

7

Свиленград

Драгоман

30

8

7

Тополовград

30

8

7

Горна Малина

30

8

7

Ивайловград

30

9

7

Годеч

30

8

8

Хасково

41

8

7

Ботевград

30

8

7

Харманли

41

8

8

Божурище

30

8

7

Димитровград

35

8

7

Антон

30

8

7

Стамболово

30

8

9

Долна баня

30

8

7

Шумен

Златица

30

8

7

Венец

41

8

7

Мирково

30

8

11

Върбица

41

9

8

Чавдар

35

8

7

Челопеч

30

8

7

Велики
Преслав

41

9

7

Каспичан

41

8

7

Каолиново

41

8

7

Никола Козлево

56

8

7

Нови пазар

51

8

7

Стара Загора
Стара Загора

46

8

7

Братя
Даскалови

41

8

7

Гурково

41

8

7

Смядово

46

8

7

Гълъбово

41

8

7

Хитрино

46

8

7

Казанлък

41

8

8

Шумен

46

8

8

Мъглиж

41

8

7

Ямбол

Николаево

41

8

7

Болярово

41

9

8

Раднево

41

8

7

Елхово

41

8

8

Чирпан

41

8

7

Стралджа

41

8

7

Павел баня

41

8

7

„Тунджа“

46

8

7

Опан

41

8

7

Ямбол

46

8

7
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Приложение № 2
към т. 4.3

Начална тръжна цена
за създаване и отглеждане на трайни насаждения по периоди
Трайни насаждения

Гратисен
период,
год.

Период на плододаване
години

лв./дка

Лозови насаждения
винени

3

десертни

3

4 – 7

49

8 – 20

74

за останалия период на плододаване

49

4 – 7

49

8 – 20

74

за останалия период на плододаване

49

Овощни насаждения
семкови

4

5 – 7

41

за останалия период на плододаване

61

5 – 7

41
61

костилкови

4

за останалия период на плододаване
5 – 7

41

черупкови

4

за останалия период на плододаване

61

Ягодоплодни култури

2

за периода на плододаване

56

Етеричномаслени култури –
роза, мента, лавандула, шипка и др.

3

за периода на плододаване

37

Култивирани билки –
срок на предоставяне – 5 години

1

Аспержи –
срок на предоставяне – 15 години

3

2 – 5

26

4 – 12

58

13 – 15

37

Продължителността на периода на плододаване за отделните видове трайни насаждения се определя
от приложенията към чл. 5 от Наредбата за базисните цени на трайните насаждения (загл. изм. – ДВ,
бр. 107 от 2000 г.).
Приложение № 3
към т. 4.4
Начална тръжна цена
1. За отглеждане на съществуващи трайни насаждения – с неизтекъл амортизационен срок
Трайни насаждения

Период на плододаване
години

лв./дка

Лозови насаждения
винени

десертни

4 – 7

49

8 – 20

74

за останалия период на плододаване

49

4 – 7

49

8 – 20

74

за останалия период на плододаване

49
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Период на плододаване
години

лв./дка

5 – 7

41

за останалия период на плододаване

61

Овощни насаждения
семкови

костилкови

5 – 7

41

за останалия период на плододаване

61

5 – 7

41

за останалия период на плододаване

61

Ягодоплодни култури

за периода на плододаване

56

Етеричномаслени култури –
роза, мента, лавандула, шипка и др.

за периода на плододаване

37

черупкови

Култивирани билки –
срок на предоставяне – 5 години
Аспержи –
срок на предоставяне – 15 години

2 – 5

26

4 – 12

58

13 – 15

37

2. За отглеждане на съществуващи трайни насаждения – с изтекъл амортизационен срок
Трайни насаждения

Цена,
лв./дка

1. Лозови насаждения

49

2. Овощни насаждения
(семкови, костилкови, черупкови)

66

3. Етеричномаслени култури
(роза, мента, лавандула, шипка и др.)

37

2804

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3649-П
от 13 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
или търговски дружества, чиито дялове или акции
са собственост на търговско дружество с повече от
50 на сто държавно участие в капитала (Наредба
за електронната платформа), Решение № 1707 от
4.12.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 100 от 2017 г.)
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 5964 от 13.03.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на земеделието,
храните и горите, представляващ: поземлен имот

с идентификатор 21498.351.3, с площ 1089 кв. м,
намиращ се на ул. Георги Димитров № 65, гр. Доб
ринище, община Банско, област Благоевград, вед
но с построената в него сграда с идентификатор
21498.351.3.1 (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез електрoнен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 110 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
20 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
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регистрирал се кандидат от 12,00 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2780
РЕШЕНИЕ № 3650-П
от 13 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка
с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1660 от 24.06.2016 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 50
от 2016 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5965 от
13.03.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Монтана, представляващ: поземлен имот с идентификатор 48489.23.348, с площ 8444 кв. м, намиращ
се в местността Бърдото, гр. Монтана, община
Монтана, област Монтана (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 56 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 4000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 9000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 12,00 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
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4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2781
РЕШЕНИЕ № 3651-П
от 13 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1624 от 2.10.2015 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 80
от 2015 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5963 от
13.03.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на oбластния управител на област
Търговище, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 73626.504.247, с площ 5916 кв. м,
намиращ се в промишлена зона, гр. Търговище,
община Търговище, област Търговище, ведно с
построените в него:
а) сграда с идентификатор 73626.504.247.1 (битова сграда) със ЗП от 20 кв. м;
б) сграда с идентификатор 73626.504.247.2
(спирателни кранове) със ЗП от 13 кв. м;
в) сграда с идентификатор 73626.504.247.4
(помпена) със ЗП от 27 кв. м;
г) сграда с идентификатор 73626.504.247.5
(машинна зала) със ЗП от 65 кв. м, (наричан понататък „имота“), да се извърши чрез електронен
търг на електронната платформа за продажба
на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 185 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 6000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 14,00 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2782
РЕШЕНИЕ № 3656-П
от 30 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1597 от 5.02.2015 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 13
от 2015 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 5988 от
30.03.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с пл. № 293 с
площ 10 300 кв. м, за който е отреден урегулиран
поземлен имот I в кв. 51 по плана на с. Побит
камък, община Разград, област Разград, ведно с
построените в него: сграда – училище на 3 етажа
със застроена площ 700 кв. м, сграда – общежитие на 2 етажа със застроена площ 229 кв. м,
сграда – пералня на 1 етаж със застроена площ
29 кв. м, сграда – склад на 1 етаж със застроена
площ 48 кв. м, сграда – резервоар за нафта към
кухня на 1 етаж със застроена площ 15 кв. м, сграда – резервоар за нафта към парно на 1 етаж със
застроена площ 25 кв. м, сграда – тоалетна към
училище на 1 етаж със застроена площ 32 кв. м,
и сграда – тоалетна към общежитие на 1 етаж
със застроена площ 15 кв. м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 170 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
32 500 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
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2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11,00 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2783
РЕШЕНИЕ № 3657-П
от 30 март 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба
на имоти – частна държавна собственост, и на
имоти – собственост на търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или
акции са собственост на търговско дружество с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), Решение
№ 1684 от 18.08.2017 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 71 от 2017 г.), изменено с Решение № 1742 от
25.04.2019 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 40 от 2019 г.)
относно откриване на процедура за приватизация,
и протоколно решение № 5989 от 30.03.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Ямбол, представляващ: поземлен имот с идентификатор 06001.58.394, с площ 7075 кв. м, намиращ
се в местността Калдъръма, с. Бояново, община Елхово, област Ямбол (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 54 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
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2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е 2 месеца считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11,00 ч. българско време и е с продължителност 1 астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
2784

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 85
от 27 февруари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с
чл. 5, ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване, на общински нежилищен
имот, както следва: поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 с площ 533 кв. м по КККР на
с. Енина. Трайно предназначение на територията:
урбанизирана. Начин на трайно ползване: „За
друг вид производствен, складов обект“, КККР
на с. Енина, одобрени със Заповед № РД-18-97 от
30.12.2009 г. на и.д. на АГКК, при граници: ПИ
с идентификатори: 27499.501.3203; 27499.501.3114;
27499.501.1426, ведно с построената върху имота
сграда с идентификатор 27499.501.1423.1, със застроена площ 40 кв. м., на един етаж, масивна
конструкция, предназначение: „Селскостопанска
сграда“. По действащ ПУ П – ПР на с. Енина, одобрен с Решение № 431 от 31.12.2002 г.
на ОбС – гр. Казанлък, за имота е от реден
УПИ VIII-1423, кв. 139, с площ 533 кв. м. Съставен е акт за частна общинска собственост
АЧОС № 3778/14.10.2019 г., вписан в Службата по
вписванията – Казанлък, под № 6902/29.10.2019 г.,
акт 192, том 24, н. дело 5096.
Председател:
Н. Златанов
2865
РЕШЕНИЕ № 86
от 27 февруари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с
чл. 5, ал. 3 от Наредбата за възлагане извърш-
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ването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване, на общински нежилищен
имот, както следва: поземлен имот с идентификатор 06848.11.263 с площ 2359 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Бузовград, одобрени със Заповед № РД-18-396 от
9.02.2018 г. Трайно предназначение на територията:
„Земеделска“. Начин на трайно ползване: „За друг
вид производствен, складов обект“. Категория на
земята при неполивни условия: пета, при граници:
ПИ с идентификатори: 06848.11.273, 06848.11.274,
06848.11.42, 06848.11.44, ведно с построената върху
имота сграда с идентификатор 06848.11.263.1, със
застроена площ 113 кв. м, на един етаж, предназначение: „Друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда“.
Председател:
Н. Златанов
2866
РЕШЕНИЕ № 87
от 27 февруари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с
чл. 5, ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване, на общински нежилищни
имоти, както следва:
1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) V, кв. 73
по план за регулация на с. Бузовград, одобрен
с Решение № 452 от 2006 г. на ОбС – гр. Казанлък, с площ 1186 кв. м, при граници: североизток – регул. граница и канал; югоизток – УПИ VI;
югозапа д – улица, и северозапа д – У ПИ I V.
Съставен е акт за частна общинска собственост
АЧОС № 666/16.06.2009 г., вписан в Службата по
вписванията – Казанлък, под № 3491/30.06.2009 г.,
акт 40, том 10, н. дело 7259.
2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 5 –
„За производствена и складова дейност“, по ПУП
на с. Бузовград, одобрен с Решение № 452 от
2006 г. на ОбС – гр. Казанлък, с площ 2920 кв. м,
при граници: североизток, изток и запад – улици, юг – УПИ II. Върху имота има ограничения
в ползването – съществуващи електропроводи.
Съставен е акт за частна общинска собственост
АЧОС № 3409/24.03.2017 г., вписан в Службата по
вписванията – Казанлък, под № 2734/27.04.2017 г.,
акт 9, том 10, н. дело 1934.
3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, кв. 73
по план за регулация на с. Бузовград, одобрен
с Решение № 452 от 2006 г. на ОбС – гр. Казанлък, с площ 1027 кв. м, при граници: североизток – УПИ VI, югоизток – регул. граница,
югозапад – УПИ VIII, и северозапад – улица.
Съставен е акт за частна общинска собственост
АЧОС № 667/16.06.2009 г., вписан в Службата по
вписванията – Казанлък, под № 3492/30.06.2009 г.,
акт 41, том 10, н. дело 2065, п. 7258.
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4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII, кв. 73
по план за регулация на с. Бузовград, одобрен
с Решение № 452 от 2006 г. на ОбС – Казанлък,
с обща площ 1015 кв. м, при граници: североизток – УПИ VII; югоизток – регул. граница;
югозапад – У ПИ IX, и северозапад – улица.
Съставен е акт за частна общинска собственост
АЧОС № 668/16.06.2009 г., вписан в Службата по
вписванията – Казанлък, под № 3493/30.06.2009 г.,
акт 42, том 10, н. дело 2066, п. 726.
5. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX, кв. 73
по план за регулация на с. Бузовград, одобрен
с Решение № 452 от 2006 г. на ОбС – гр. Казанлък, с обща площ 1001 кв. м, при граници:
североизток – УПИ VIII; югозапад – УПИ X, и
северозапад – улица. Съставен е акт за частна
общинска собственост АЧОС № 669/16.06.2009 г.,
вписан в Службата по вписванията – Казанлък, под № 3994/30.06.2009 г., акт 43, том 10,
н. дело 2067, п. 7261.
Председател:
Н. Златанов
2867

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 33
от 30 януари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, одобрява изменението на
ОУП в частта на УПИ І-6524, кв. 225 по плана
на ж.к. Възрожденци, гр. Кърджали – промяна
на територията от общественообслужваща зона
(Оо) в смесена многофункционална зона (Смф).
Председател:
Ю. Ахмед
2818
РЕШЕНИЕ № 34
от 30 януари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, одобрява изменението на ОУП в частта на кв. 26 по плана на
комплекс „Техникуми“, Кърджали, за поземлен
имот с идентификатор 40909.125.16 по КККР
на гр. Кърджали – промяна на територията от
общественообслужваща зона (Оо) в смесена
многофункционална зона (Смф).
Председател:
Ю. Ахмед
2819
РЕШЕНИЕ № 35
от 30 януари 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, одобрява изменението на
ОУП в частта на кв. 26 по плана на комплекс
„Техникуми“, Кърджали, за поземлени имоти с
идентификатори 40909.125.13 и 40909.125.15 по
КККР на гр. Кърджали – промяна на територията
от общественообслужваща зона (Оо) в смесена
многофункционална зона (Смф).
Председател:
Ю. Ахмед
2820
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-4
от 27 март 2020 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1,
т. 5 от ЗУТ за линеен обект: „Трасе за електропровод 1 kV, за захранване на ПИ 56784.382.288
по КК на гр. Пловдив“, попадащ в землищата
на с. Марково, община „Родопи“, и гр. Пловдив,
община Пловдив, в област Пловдив, съгласно
приетите и одобрени текстови и графични части,
неразделна част от настоящата заповед.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Пловдив
пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Д. Каназирева
2811

ОБЩИНА „МАРИЦА“,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 116
от 17 март 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“, касаещо изменение на структурна
единица 427 – Смф (смесена многофункционална
устройствена зона) с поземлен имот № 11845.16.17
и част от ПИ № 11845.16.25 в местността Када
пара по кадастралната карта на с. Войводиново,
област Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
2814
РЕШЕНИЕ № 117
от 17 март 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“, касаещо изменение на структурна
единица 415 – Псп (ск ладово-производствена
устройствена зона) с поземлен имот № 11845.27.61
и част от ПИ № 11845.27.35 в местността Вельовица по кадастралната карта на с. Войводиново,
област Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
2815

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 100
от 19 март 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5,
чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:
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1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.84 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ
1938 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), и построената в него
сграда с идентификатор 63427.11.84.1, със застроена площ 339 кв. м, представляваща едноетажна
масивна комбинирана сграда „Баня – фурна“, с
адрес: Русе, кв. ДЗС, ул. Чинар, предмет на АОС
№ 7180/14.02.2014 г.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 52 500 лв. без ДДС;
2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв.;
2.3. депозит за участие в търга – 5000 лв., който
се внася в срок до 17 работни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация;
2.4. начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе,
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
9. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници
в търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
10. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата от
17,30 ч., на същото място и при същите условия.
За председател:
Пл. Рашев
2809
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-11-09-001
от 26 март 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за землището на с. Струпец,
община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2793
ЗАПОВЕД № РД-11-09-002
от 26 март 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за землището на с. Чокоба,
община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2794
ЗАПОВЕД № РД-11-09-003
от 26 март 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за землището на с. Малко
Чочовени, община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2795
ЗАПОВЕД № РД-11-09-004
от 26 март 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
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имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за землището на с. Крушаре,
община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2796
ЗАПОВЕД № РД-11-09-005
от 26 март 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за землището на
с. Гавраилово, община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2797
ЗАПОВЕД № РД-11-09-006
от 26 март 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за землището на с. Биково,
община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2798
ЗАПОВЕД № РД-11-09-007
от 26 март 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА във връзка
с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от
ППЗСПЗЗ одобрявам план на новообразуваните
имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за землището на
с. Трапоклово, община Сливен, област Сливен.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинте-
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ресованите лица чрез областния управител на
област Сливен пред Районния съд – Сливен, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
2799

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 604
от 30 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 1,
чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и
чл. 9, раздел първи, глава пета от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 45 от Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС) във връзка
с Решение № 584 от 31.05.2019 г. (ДВ, бр. 64 от
2019 г.) Общинският съвет – с. Лесичово, реши:
1. Приема анализа на правното състояние,
информационния меморандум и приватизационната оценка за общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общински търговски
дружества, а именно: застроен УПИ ІV – магазин
в кв. 39 по ПУП на с. Церово с площ 718 кв. м,
ведно с построените в него: двуетажна масивна сграда със застроена площ 250 кв. м и РЗП
500 кв. м, построена през 1969 г., състояща се от
мазе и два редовни етажа: I етаж със застроена
площ 250 кв. м, включващ 4 броя помещения,
2 броя санитарни помещения, коридор и стълбище;
II етаж със застроена площ 250 кв. м, включващ
3 броя помещения, коридор и стълбище и навес с
оградни стени, с площ 80 кв. м, актуван с акт за
частна общинска собственост № 1930/21.08.2018 г.
2. Определя метода за извършване на приватизация на общинския нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества
по т. 1, да е публичен търг с явно наддаване,
както следва:
2.1. Наименование на обекта на публичния
търг с явно наддаване е общински нежилищен
имот, невключен в имуществото на общински
търговски дружества, представляващ застроен
УПИ ІV – магазин в кв. 39 по ПУП на с. Церово с площ 718 кв. м, ведно с построените в
него: двуетажна масивна сграда със застроена
площ 250 кв. м и РЗП 500 кв. м, построена през
1969 г., състояща се от мазе и два редовни етажа:
I етаж със застроена площ 250 кв. м, включващ
4 броя помещения, 2 броя санитарни помещения, коридор и стълбище; II етаж със застроена
площ 250 кв. м, включващ 3 броя помещения,
коридор и стълбище и навес с оградни стени, с
площ 80 кв. м, актуван с акт за частна общинска
собственост № 1930/21.08.2018 г.
2.2. Определя начална тръжна цена: 62 200 лв.
без ДДС.
Извън прилежащата площ от поземлен имот –
застроен УПИ ІV – магазин в кв. 39 по ПУП на
с. Церово с площ 718 кв. м, ведно с построените
в него: двуетажна масивна сграда със застрое
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на площ 250 кв. м и РЗП 500 кв. м, построена
през 1969 г., състояща се от мазе и два редовни
етажа: I етаж със застроена площ 250 кв. м,
включващ 4 броя помещения, 2 броя санитарни
помещения, коридор и стълбище; II етаж със
застроена площ 250 кв. м, включващ 3 броя помещения, коридор и стълбище и навес с оградни
стени, с площ 80 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 1930/21.08.2018 г., не
представлява освободена доставка по смисъла на
чл. 45 от ЗДДС и върху тази площ от имота се
начислява ДДС съгласно ЗДДС, който е дължим
от купувача по сделката.
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена
доставка е доставката на сгради или на части
от тях, които не са нови, и доставката на прилежащите към тях терени. В случая се прехвърля
право на собственост върху сграда и прилежащ
към нея терен, която сграда не е нова по смисъла
на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. В този случай върху
постигнатата цена не се начислява ДДС.
2.3. Определя стъпка на наддаване в размер
5 на сто от началната тръжна цена.
2.4. Определя размера на депозита: 31 100 лв.,
която сума следва да бъде постъпила в банковата
сметка, посочена в тръжната документация, в
срок до 16,30 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, а
в случай че този ден е неприсъствен – на първия
следващ работен ден.
2.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува от
секретаря на Община Лесичово лично или при
представяне на изрично нотариално заверено
пълномощно, след заплащане на такса в размер
150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС. Същата се
заплаща в касата на общината или по сметка на
Община Лесичово, а именно: IBAN BG 66 IORT
60918400132400, код вид плащане: 447000, BIC код
на банката: IORT BGSF, в „Инвестбанк“ – АД,
Пазарджик. Срокът за закупуване на тръжната
документация е до 14,30 ч. на 12-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен вестник“, а в случай че този ден е неприсъствен – на
първия следващ работен ден.
2.6. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 ч. до 15,30 ч. в периода
от 12-ия до 16-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след предварителна заявка и представен платежен документ
за закупена тръжна документация.
2.7. Лицата, закупили тръжна документация и
информационен меморандум, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие
в търга, имат право да подадат предложение за
участие в публичния търг с явно наддаване. Срокът за подаване на предложенията за участие в
публичния търг с явно наддаване е до 14,30 ч. на
17-ия ден включително от датата на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
Ако последният ден от срока е неприсъствен,
срокът изтича в първия следващ присъствен ден.
Предложенията се подават в деловодството на
Община Лесичово – с. Лесичово, област Пазарджик, ул. Никола Чочков № 11 – 13.
2.8. Публичният търг с явно наддаване ще се
проведе в Заседателната зала на Община Леси-
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чово в с. Лесичово, ул. Никола Чочков № 11 – 13,
с начален час 11 ч., на 23-тия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“, а в случай че този ден е неприсъствен – на
първия следващ работен ден.
2.10. В публичния търг с явно наддаване могат да участват при равни условия физически и
юридически лица.
2.11. В публичния търг с явно наддаване не се
допускат до участие дружества, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим,
юридически лица, консорциуми или други форми
на сдружаване, специално учредени за участие в
публичния търг с явно наддаване.
2.12. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публичния търг с явно
наддаване няма.
2.13. Договорът за приватизация се сключва при
продажба чрез публичния търг с явно наддаване
в срока, определен съгласно чл. 36 от Наредбата
за търговете и конкурсите. Правото на собственост върху обекта – предмет на приватизацията,
се прехвърля след заплащане на постигнатата на
търга цена и подписване на приватизационния
договор.
3. Утвърждава тръжната документация – приложение І.
4. Определя Комисия за организирането и
провеждането на публичния търг с явно наддаване в състав от 7 членове.
5. Упълномощава кмета на община Лесичово да
подпише договор със спечелилия търга участник.
Председател:
Ат. Колчаков
2881
83. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.03.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
47 722
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 053 595
Дълготрайни материални и
нематериални активи
128 434
Други активи
26 337
Депозит в управление „Емисионно“ 6 340 110
Всичко активи:
8 596 198
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 434 136
Други пасиви
184 997
Всичко задължения:
3 619 133
Основен капитал
20 000
Резерви
5 130 644
Неразпределена печалба
-173 579
Всичко собствен капитал:
4 977 065
Всичко пасиви:
8 596 198
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
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Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.03.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
20 202 384
Монетарно злато и други
инструменти в монетарно злато
3 770 274
Инвестиции в ценни книжа
27 862 089
Всичко активи:
51 834 747
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
18 383 167
Задължения към банки
15 912 313
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 404 162
Задължения към други депозанти
1 794 995
Депозит на управление „Банково“
6 340 110
Всичко пасиви:
51 834 747
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
2833
21. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-19
от 31.03.2020 г. за строеж: „Изграждане на офисни
помещения и учебна зала С1 в Управление П и
УТЦ“, намиращ се на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, попадащ в УПИ XVIII, кв. 15, в поземлен
имот № 000218 по КВС на с. Хърлец, община
Козлодуй, област Враца. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
2857
91. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200022-091-0000176/23.03.2020 г. възлага на
Вилиян Илиев Марков следния недвижим имот:
фризьорски салон – самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 02676.13.54.4.107, с брой нива на
обекта 1, с площ по документ 37,56 кв. м, прилежащи части: 0,60 %, равняващи се на 7,56 кв. м
идеални части от общите части на сградата и
0,60 % идеални части от правото на строеж,
с местонахождение: гр. Банско, м. Грамадето,
блок 4, етаж 0, сграда 4.
2836
64. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане № 11 от 17.03.2020 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на „Феро Инвест България“ – ЕООД, с
ЕИК 205731210, със седалище и адрес на управ
ление: София, ул. Данаил Крапчев № 26, ет. 4,
ап. 12, и управител Кирил Илиев Стоянов, група №11/20-1, представляваща поземлен имот с
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идентификатор 43476.315.931 по КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-68 от 2.06.2008 г. на ИД на
АГКК, с площ 795 кв. м, адрес на поземления
имот: гр. Летница, п.к. 5570, България, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: ниско застрояване
(до 10 м), номер по предходен план: 931, кв. 18,
парцел XIII, съседи: 43476.315.1772, 43476.315.1771,
43476.315.930, 43476.315.928, 43476.315.926, ведно с
построената в имота селскостопанска сграда с
идентификатор 43476.315.931.1 със застроена площ
84 кв. м съгласно скица № 15-78663/31.01.2019 г.,
издадена от СГКК – Ловеч, а съгласно Решение
№ 225 от 1.08.2014 г. по гр. дело № 395/2013 г.
по описа на Окръжния съд – Ловеч, влязло в
сила на 21.02.2017 г., представлява поземлен
имот с идентификатор 43476.315.931, намиращ
се в гр. Летница, НТП – ниско застрояване (до
10 м), площ 795 кв. м по кадастралната карта,
одобрена със Заповед № РД-18-68 от 2.06.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по гео
дезия, картография и кадастър, адрес на имота
гр. Летница, стар номер 931, кв. 18, парцел XІІІ,
заедно с построената в него сграда с идентификатор 43476.315.931.1, гр. Летница, функционално
предназначение: селскостопанска сграда, със
застроена площ 84 кв. м, съставляващ по нотариален акт № 66, т. 3, рег. № 1924, н.д. № 259/2004 г.
на нотариус № 139 по регистъра на НК дворно
място – празно, цялото 720 кв. м, съставляващо
имот с планоснимачен № 931, парцел XIII, кв. 18
по плана на гр. Летница, одобрен през 1965 г.,
при граници и съседи: имот планоснимачен
№ 926, парцел XIV, имот планоснимачен № 929,
парцел XI и планоснимачен № 930, парцел XII
и по нотариален акт № 66, том 3, рег. № 1924,
дело № 259/2004 г. на нотариус Нели Хаджикръстева, № 139 по регистъра на НК, с район
на действие Ловешки районен съд, вписан на
27.04.2004 г., дв. вх. рег. № 1678, том 3, акт 135,
имотът представлява дворно място – празно,
цялото 720 кв. м, съставляващо имот с планоснимачен номер 931, парцел XIII в кв. 18 по плана на
гр. Летница, одобрен към 1965 г., при граници и
съседи: имот планоснимачен № 926, парцел XIV,
имот планоснимачен № 929, парцел XI, имот
планоснимачен № 930, парцел № XII, за сумата
6266,66 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
2838
556. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на една академична длъжност за професор за държавни служители по
чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР от
област на висшето образование: 9. Сигурност и
отбрана или 7. Здравеопазване и спорт, професионални направления съответно: 9.1. Национална
сигурност или 7.3. Спорт, по учебната дисциплина „Лична защита и физическа подготовка“
в катедра „Специална полицейска тактика“ на
факултет „Полиция“ при Академията на МВР
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите
от кандидатите се счита датата на завеждането
им в деловодството на Академията на МВР на
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адрес – София, бул. Александър Малинов № 1.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки на тел. 02/9829 202. За
контакти – Силвия Карабойчева, тел. 02/9829 202.
2807
6. – Техническият университет – София, обявява конкурси за професори по: професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Теоретична електротехника“ – един, към катедра „Теоретична
електротехника“ – ФА; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Автоматизация на производството“ – един, към
катедра „Автоматизация на дискретното производство“ – МФ; професионално направление 5.13.
Общо инженерство, специалност „Организация и
управление на производството“ – един, към катедра
„Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ – СФ; доценти по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Методи, преобразуватели и уреди за измерване и
контрол на физико-механични и геометрични величини“ – двама, към катедра „Прецизна техника и
уредостроене“ – МФ; професионално направление
4.5. Математика, специалност „Алгебра и теория
на числата“ – един, към катедра „Математически
анализ и диференциални уравнения“ – ФПМИ;
професионално направление 4.5. Математика, специалност „Диференциални уравнения“ – един, към
катедра „Математически анализ и диференциални
уравнения“ – ФПМИ; професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Организация и управление на производството“ – един, към
катедра „Мениджмънт и бизнес информационни
системи“ – СФ; професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Техника на безопасността на труда и
противопожарната техника“ – един, към катедра
„Електроенергетика“ – ЕФ; професионално направление 1.2. Педагогика, специалност „Български
език“ – един, към секция „Западни и славянски
езици“ – ДЧЕОПЛ; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Теоретична електротехника“ – един,
към катедра „Теоретична електротехника“ – ФА;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране“ – един, към катедра
„Микроелектроника“ – ФЕТТ; професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Подвижен железопътен
състав и теглителна сила на влаковете“ – един, към
катедра „Железопътна техника“ – ФТ; професи
онално направление 4.5. Математика, специалност
„Математическо моделиране и приложение на
математиката“ – един, към катедра „Приложна
физика“ – ФПМИ; професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Организация и управление на производството“ – един, към
катедра „Икономика, индустриален инженеринг и
мениджмънт“ – СФ; професионално направление
3.7. Администрация и управление, специалност
„Икономика и управление“ – двама, към катедра
„Икономика, индустриален инженеринг и менидж-
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мънт“ – СФ; главни асистенти по: професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, специалност „Навигация, управление и
експлоатация на въздушния транспорт“ – един,
към катедра „Въздушен транспорт“ – ФТ; професионално направление 5.13. Общо инженерство,
специалност „Инженерна логистика“ – един, към
катедра „Инженерна логистика, подемно-транспортна и строителна техника“ – МФ, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в Техническия
университет – София – във факултетните канцеларии на: ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06; МФ – каб.
3242, тел. 965 22 88; СФ – каб. 3235, тел. 965 37
04; ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79; ЕФ – каб.
12222, тел. 965 23 70; ДЧЕОПЛ – каб. 209, тел. 965
35 75; ФЕТТ – каб. 1355, тел. 965 22 60; ФТ – каб.
9310, тел. 965 23 42.
2808
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване за обезпечаване на
велосипедна алея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до
гара „Пионер“ с придружаващите го част комуникации и план-схема за вертикална планировка.
Обхват на проекта в границите на район „Изгрев“:
ул. Самоков (от о.т. 24 до о.т. 21), северната уличнорегулационна граница на ул. Самоков (от о.т. 21
до о.т. 13 – о.т. 125), местност Изток-юг; северната
уличнорегулационна граница на ул. Самоков (от
о.т. 125 до о.т. 130а), ул. Самоков (от о.т. 130а
до о.т. 169), северната регулационна граница на
УПИ ІІІ – „за инфраструктура“, в кв. 90а, северната регулационна граница на УПИ VІІ – „за
инфраструктура“, в кв. 90, бул. Цариградско шосе,
южната регулационна граница на УПИ VІІ – „за
инфраструктура“, в кв. 90, южната регулационна
граница на УПИ ІІІ – „за инфраструктура“, в
кв. 90а, северната уличнорегулационна граница
на улица от о.т. 216г до нова о.т. 211е, северната,
южната и западната регулационна граница на
УПИ І – „за озеленяване“, в кв. 92б, южната
регулационна граница на УПИ ІІІ – ,,за инфраструктура“, в кв. 90а, улица от o.т. 210а през
о.т. 211 до о.т. 196, южната регулационна граница
на УПИ І – „за инфраструктура“, в кв. 60а, улица от о.т. 129 до о.т. 194г, местност Изток-изток;
южната регулационна граница на УПИ ІV – „за
озеленяване и жп ареал“, в кв. 1, улица от нова
о.т. 3и до нова о.т. 3м и западната регулационна
граница на УПИ І – „за озеленяване и транспортна
инфраструктура“, в кв. 1е, местност НПЯ „Червена
звезда“. Обхват на проекта в границите на район
„Слатина“: северната граница на проектно трасе
на велоалея, пресичащо бул. Цариградско шосе,
северната регулационна граница на терен „за околовръстна жп линия“, северната граница на терен
„за озеленяване“, северната и западната граница
на терен „за околовръстна жп линия“, северната
граница на проектно трасе на велоалея, пресичащо бул. Шипченски проход, местност БАН – 4-ти
километър; северната граница на проектно трасе
на велоалея, пресичащо бул. Шипченски проход,
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УПИ Х – „за озеленяване“, в кв. 103, източната
граница на терен „за околовръстна жп линия“,
южната и западната граница на терен „за озеленяване и инженерни системи“ в кв. 103, южната
граница на проектно трасе на велоалея, пресичащо бул. Шипченски проход, местност Христо
Смирненски – Слатина, ул. Кривина; южната
граница на проектно трасе на велоалея, пресичащо бул. Шипченски проход, южната граница
на терен „за околовръстна жп линия“, източната
и южната граница на УПИ ІІ – „за озеленяване
и трафопост“, източната, южната и западната
граница на УПИ VI – „зa спортен комплекс“, в
кв. 17, южната граница на терен „за околовръстна
жп линия“, южната граница на проектно трасе
на велоалея, пресичащо бул. Цариградско шосе,
местност БАН – 4-ти километър. Проектът е изложен в райони „Изгрев“ и „Слатина“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок един месец от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта чрез райони „Изгрев“ и „Слатина“.
2834
23. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП): изменение на
план за регулация (ИПР) по реда на чл. 17 от ЗУТ
на м. С. Иваняне – разширение-изток в обхват:
улица от о.т. 311а до о.т. 32н (ул. Св. св. Кирил
и Методий); от кв. 35 – УПИ ХХХІІ-528, XXXI382, ХХХ-649, 562, XXIX-648, 562, XXVIII-461,
562, XXVII-477, XXVI-668, XXII-628, XXI-421,
XX-421, XIX-421, XVIII-420, 421 – „за училище
и жилищно строителство“; план за регулация и
застрояване (ПРЗ) по реда на чл. 16 от ЗУТ на
м. С. Иваняне – разширение-изток и придружаващите го план-схеми по части: електроснабдяване,
водоснабдяване и канализация, идеен нивелетен проект за вертикално планиране, пазарни
оценки и протокол № ЕС-ПО-02/25.03.2020 г. на
комисията за определяне на пазарни оценки на
поземлени имоти по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ
в обхват: от кв. 35 северната регулационна граница на УПИ VII-627 – „за ЖС“, V-627 – „за ЖС“,
ІV-627 – „за ЖС“, ІІІ-627 – „за ЖС“, І-2970 – „за
ЖС“; от кв. 6 северната регулационна граница на
УПИ LIII-608 – „зa ЖС“, LII-568 – „за ЖС“, LI2962 – „за ЖС“; от кв. 6 западната регулационна
граница на УПИ LI-2962 – „за ЖС“, LV-100, 569,
613, 620, 2963, 2964, 2965 – „за спорт“; от кв. 6
южната регулационна граница на УПИ LV-100,
569, 613, 620, 2963, 2964, 2965 – „за спорт“; от
кв. 35 южната регулационна граница на УПИ XI569, 613, 620, 2963, 2964, 2965, 100 – ,,за паркинг“;
улица при о.т. 33г и о.т. 209; от кв. 19б южната
регулационна граница на УПИ L-102 – „за ОО“;
улица от о.т. 208 до о.т. 214 и от о.т. 214 до о.т. 218;
от кв. 19б северната и западната регулационна
граница на УПИ LI-4 – „за ЖС“, и LII-13 – „за
ЖС“; южната регулационна граница на пешеходна
алея южно от кв. 19б и кв. 40; от кв. 40 източната
регулационна граница на УПИ ІV – „за помпена
станция и ТП“; от кв. 39 южната регулационна
граница на УПИ VІ-43 – „за ЖС“; от кв. 39 източната регулационна граница на УПИ VІ-43 –
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„за ЖС“, V-84 – „за ЖС“; от кв. 39 южната регулационна граница на УПИ ІІ-357 – „за ЖС“,
ХІ – „за ТП“; улица от о.т. 230 до о.т. 32ф, западната бордюрна линия на улица от о.т. 32ф до
о.т. 32н; от кв. 35 северната регулационна граница
на УПИ ХХХV-81 – „за ЖС“, ХХХІV-59 – „за
ЖС“; от кв. 35 западната регулационна граница
на УПИ ХХХІV-59 – „за ЖС“; от кв. 35 северната
регулационна граница на УПИ ХХХVІ-82 – „за
ЖС“, ХХХVІІ-31 – „за ЖС“, XXXIX-28 – „за ЖС“,
ХL-26 – „за ЖС“, XLI – „за озеленяване и детска
площадка“, XLII-396 – „за ЖС“, ХLIII-438 – „за
ЖС“, ХХІV-3033 – „за ЖС“, ХХІІІ-5 – „за ЖС“,
ХVІ-3, 23, 27 – „за ЖС“, и от кв. 35 източната
регулационна граница на УПИ VІІІ-25 – „за ЖС“,
VII-627 – „за ЖС“, без УПИ XVII-75, XXV-647 и
ХХХІІІ-682 от кв. 35, съгласно указаните обхвати
в графичните материали към ПУП, които са изложени в район „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Банкя“.
2835
1. – Община Белица на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с
Решение № 64 от 31.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Белица, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за: Кабелна линия 20 kV
до ПИ с идентификатор № 03504.150.29 в землището на гр. Белица, минаваща през поземлен
имот с идентификатор № 03504.155.748 по КККР
на землището на гр. Белица, одобрени със Заповед
№ РД-18-53 от 1.08.2008 г. на АГКК – София, с
възложител „Рила фиш“ – ЕООД, представлявано
от Ценка Николова Дакова. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Белица до Административния
съд – Благоевград.
2761
2. – Община Белица на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 65 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за „Външно
електрозахранване НН на „Жилищна сграда с търговски обект“, намираща се в ПИ с идентификатор
№ 03504.233.12 в землището на гр. Белица, по трасе,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори № 03504.233.9 и № 03504.234.948 по КККР
на землището на гр. Белица, одобрени със Заповед
№ РД-18-53 от 19.04.2008 г. на АГКК – София, с
възложител „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Белица до
Административния съд – Благоевград.
2762
3. – Община Белица на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 66 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за регулация по отношение
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на удължаване на улица тупик от съществуваща
о.т. 133б до новосъздадена о.т. 133ж и о.т. 133е в
УПИ I, кв. 39, с дължина 69,54 м по плана на
с. Краище, с възложител Община Белица, представлявана от Радослав Сабинов Ревански. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Белица до
Административния съд – Благоевград.
2763
4. – Община Белица на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 68 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за: Изграждане на улично осветление в местността Гарата
в землището на гр. Белица, минаващо през поземлени имоти с идентификатори № 03504.234.1,
03504.234.2, 03504.234.3, 03504.234.4, 03504.234.9,
03504.234.11, 03504.234.12, 03504.234.13, 03504.234.14,
03504.234.15, 03504.234.16, 03504.234.17, 03504.234.20,
03504.234.21, 03504.234.41, 03504.234.81, 03504.234.83,
03504.234.87, 03504.234.91, 03504.234.935, 03504.234.946,
03504.236.163, 03504.236.164, 03504.236.165 (нов),
03504.236.22, 03504.236.23, 03504.236.942, 03504.236.945,
03504.247.1, 03504.247.2, 03504.247.27, 03504.247.28,
03504.247.60 и 03504.247.939 по КККР на землището
гр. Белица, община Белица, одобрени със Заповед
№ РД-18-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София, с
възложител Община Белица, представлявана от
Радослав Сабинов Ревански. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Белица до Административния
съд – Благоевград.
2764
5. – Община Белица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 69 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за регулация по отношение
на част от УПИ V, кв. 39, от „Озеленяване“ в новообразуван УПИ VI, кв. 39, с отреждане за „КОО“ по
плана на с. Краище, с възложител Община Белица,
представлявана от Радослав Сабинов Ревански. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Белица до
Административния съд – Благоевград.
2765
6. – Община Белица на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 87 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия на с. Бабяк за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор
№ 02107.8.504 по КККР на с. Бабяк, община Белица,
одобрени със Заповед № РД-18-21 от 19.04.2008 г.
на АГКК – София, по трасе, преминаващо през
поземлени имоти с идентификатори № 02107.8.41,
№ 02107.8.494 и № 02107.8.504 по КККР на с. Бабяк,
община Белица, одобрени със Заповед № РД-18-21
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от 19.04.2008 г. на АГКК – София. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи
на обжалване чрез Община Белица до Административния съд – Благоевград.
2766
7. – Община Белица на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 70 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация по
отношение на УПИ I, кв. 8, от „Озеленяване“ в
„Жилищно строителство“ по плана на с. Краище,
с възложител Община Белица, представлявана от
Радослав Сабинов Ревански. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Белица до Административния
съд – Благоевград.
2767
8. – Община Белица на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 71 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за регулация по отношение на ПИ с идентификатор № 39270.1.1029 на
с. Краище, като се обособява нов УПИ XVII-1029
с отреждане „За жилищно строителство“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Белица до
Административния съд – Благоевград.
2768
9. – Община Белица на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
с Решение № 72 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен подробен устройствен план – план за регулация по отношение на
улицата между о.т. 118-193 и о.т. 120, кв. 31, като
улицата между о.т. 118-193 и о.т. 120 се закрива и
при о.т. 118 се образува тупик о.т. 118а. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Белица до
Административния съд – Благоевград.
2769
10. – Община Белица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 73 от 31.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за подробен
устройствен план – план за регулация по отношение на ПИ с идентификатор № 39270.1.1016, кв. 23,
с площ 3162 кв. м на с. Краище с цел образуване
на два нови УПИ XXVII-1016 и XVIII-1016 с площ
по 1009 кв. м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Белица до Административния съд – Благоевград.
2770
379. – Община гр. Белово, област Пазарджик,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 448 от
26.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бело-
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во, е одобрено частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация
(ПУП – ПР) на квартали: 64а, 60г, 61, 60в, 34, 26
и 25 в гр. Белово, и квартали: 1, 7, 8, 10, 14, 16, 15,
20, 21, 28, 29, 27, 35 и 39 в с. Голямо Белово, във
връзка с геодезическо заснемане на съществуващото състояние на коритото и подпорни стени на
р. Яденица и с бъдещо проектиране на корекция,
укрепване и доизграждане на подпорни стени.
2840
39. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на проектно
трасе за обект „Тласкателен водопровод за с. Пъдарско, община Брезово, от ПС „Борец“, ПИ с
ид. 48948.8.55 по КК на с. Момино село, община
Раковски“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Брезово, в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2841
6. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 54 от
30.01.2020 г. на Общинския съвет – Велинград, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – проект за частично изменение на плана за регулация
и застрояване на УПИ V-482, УПИ VI-481 и нова
улица с о.т. № 174А-168А. Образуват се нови квартали № 39 и № 39А, изменя се регулацията на
УПИ № ХХ-478, II-480, ІІІ-472, IV-483 в кв. 39А
по плана на с. Драгиново, община Велинград,
област Пазарджик. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велинград до
Административния съд – Пазарджик.
2842
1. – Община гр. Долни чифлик, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е постъпил за съгласуване проект на ПУП – парцеларен план за подземна оптична мрежа за електронни съобщения за
нуждите на „Варна Лан“ – ООД, на територията
на област Варна – етап 3. Проектът се съхранява
в дирекция „УТ“ при Община Долни чифлик. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в общинската администрация – Долни чифлик.
2812
7. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на ПУП – ПП на трасе
на водопровод, необходимо за захранване на ПИ
23947.47.117, местност Манга, по КК на гр. Дряново, за изграждане на обект: за „Жилищно
строителство“. Трасето на водопровода започва от
съществуващ водопровод ПЕ ∅ – 63 мм, намиращ
се в ПИ 23947.501.9660 с НТП – второстепенна
улица – ПОС, продължава по ПИ 23947.45.126, ПИ
23947.46.126, ПИ 23947.47.26 и трите с НТП – път
ІІІ-609 ДС, и ПИ 23947.39.59 с НТП – полски
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път – ПОС, и завършва в имота на собственика. Дължина на трасето е 872,05 м и сервитутна
площ 1,082 дка. Проектът за ПУП – ПП може да
бъде разгледан в Община Дряново, стая 204, и на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до ОбА – Дряново.
2828
8. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за
кв. 1 и 52 по плана на с. Царева ливада. С проекта се предлагат следните изменения: заличава
се улица с 16-18-23, по този начин се променя
границата на кв. 1 и кв. 52, образуват се нови
УПИ I от кв. 1 и УПИ II от кв. 52, като между
двата УПИ се проектира пешеходна алея, образуват се нови УПИ III-837 от кв. 52, който се
отрежда за ПИ 837, и нов УПИ IV-838 от кв. 52,
който се отрежда за ПИ 838, като вътрешните
регулационни линии се поставят в съответствие
на двата имота, УПИ III-837 и IV-838 от кв. 52
се отреждат за „жилищни нужди“, за двата ново
образувани УПИ III-837 и IV-838 от кв. 52 се предвижда основно жилищно застрояване с височина
до 10 м по ограничителните и задължителните
линии със съответните показатели за плътност и
интензивност на застрояване в имотите. Проектът за ЧИ на ПУП – ПРЗ може да се разгледа в
ОбА – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ могат да
се направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до ОбА – Дряново.
2829
9. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект на ПУП – ПП за елементи
на техническата инфраструктура за трасе на водопровод за изграждане на обект: „Водоснабдяване
на кв. Марча и с. Крънча, община Дряново“. С
проекта за ПУП – ПП се предвижда да се осигури
вода чрез водоснабдителна система, захранваща
общината с водоизточник – яз. „Йовковци“. Довеждащият водопровод ще бъде с тръби ∅ 40, с
дължина на трасето 1623 м и сервитут 3 м – по
1,5 м от двете страни. Трасето започва от съществуваща ревизионна шахта (РШ) на главния
водопровод, намираща се в ПИ с идентификатор
20660.38.17 по КК на з. Денчевци, с НТП – път
ІІІ-609 ДС, пресича го, преминава през имоти – общинска и частна собственост, в двете землища
на Дряново и Денчевци и стига до кв. Марча.
Проектът за ПУП – ПП може да се разгледа в
ОбА – Дряново, стая 204, и на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ могат да
се направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до ОбА – Дряново.
2830
13. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че с Решение № 122 от
17.03.2020 г. на Общинския съвет „Марица“ е
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одобрен ПУП – парцеларен план и план за улична регулация за линеен обект на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания, в обхвата на ПИ
с идентификатори № 38950.40.141, № 38950.40.134,
№ 38950.40.148, № 38950.40.142, № 38950.40.136,
№ 38950.40.144, № 38950.40.146, № 38950.40.138,
№ 38950.40.50, № 38950.40.52 , № 38950.40.53,
№ 38950.40.48, № 38950.40.131 и № 38950.40.115, за
транспортен достъп до имоти с идентификатори
№ 38950.40.140 и № 38950.40.145 в землището на
с. Костиево, община „Марица“. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до
Административния съд – Пловдив.
2816
14. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 123 от 17.03.2020 г.
на Общинския съвет „Марица“ е одобрен ПУП –
парцеларен план на трасе за проектиране на
обект: „Второстепенна водопроводна мрежа
PE-HD ∅ 90 за захранване на „Жилищен комплекс
от затворен тип“ и КОО „Рея“ в кв. 38г – УПИ IV-5,
масив 38, по полски пътища по КК на с. Костиево, община „Марица“. Уличният водопровод
преминава през полски пътища по следата на
вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП. Трасето за проектиране
на водопровод е по следата на вариант единствен,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП
и регистър на засегнатите от трасето имоти. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община „Марица“
до Административния съд – Пловдив.
2817
6. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Външно кабелно захранване – кабел
20 kV и нов БКТП за обект „Хидропонна оранжерия и обслужваща сграда“, в поземлен имот с
идентификатор 40004.80.31 по кадастралната карта
на с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 40004.10.51, 40004.80.27,
40004.80.31, 40004.80.32, 40004.80.36, 40004.80.77
и 40004.200.3 по кадастралната карта на с. Крумово, община „Родопи“, съгласно приложените
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите
имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2839
104. – Община гр. Провадия, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
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ПУП – ПП (парцеларен план) за линеен обект:
Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Варна – Лан“ – ООД, на
територията на община Провадия , област Варна,
етап 2. Проектното трасе на обекта преминава
през имоти в землището на с. Чайка, община
Провадия, област Варна, и с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна, общинска публична
собственост, описани в регистъра на засегнатите
имоти, приложени към проекта. Общата дължина
на трасето на оптичната мрежа през територията
на община Провадия, област Варна, е 7817 м и
засяга само и единствено местни пътища – общинска собственост. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2810

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, против разпоредбите на
чл. 55, ал. 1, т. 4, пр. 1 и чл. 67, ал. 2 от Наредба
№ 12 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Хайредин, приета
от Общинския съвет – с. Хайредин, по който
е образувано адм. д. № 57/2020 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
16.06.2020 г. от 10,30 ч.
2888
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Румен Василев
Маноев от гр. Козлодуй против Решение № 54
от протокол № 4 от 30.12.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Козлодуй, с което е приета Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 11
на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на община Козлодуй, по която
е образувано адм. д. № 81/2020 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
16.06.2020 г. от 10,30 ч.
2889

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Съюза на математиците в България (УС на СМБ), София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 5 от устава на
СМБ и решение на управителния съвет (протокол № 3 от 5.04.2020 г.) свиква общо събрание на
31.05.2020 г. в 11 ч. в Мултимедийната зала № 055
„Акад. Стефан Додунеков“ на Института по математика и информатика при БАН, ул. Акад. Г.
Бончев, блок 8, София, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на управителния съвет на
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ДЪРЖАВЕН

СМБ за 2019 г.; 2. приемане на финансов отчет
на СМБ за 2019 г.; 3. приемане на финансов план
на СМБ за 2020 г.; 4. разни.
2870
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Матеда“ – гр. Костенец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва
отчетно-изборно общо събрание на сдружението
на 5.06.2020 г. в 17 ч. в гр. Костенец, ул. Св. св.
Кирил и Методий № 5, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността, приемане на годишен
финансов отчет за 2019 г.; 2. избор на нов управителен съвет; 3. изменение на устава. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред. Материалите за събранието са на разположение на всички заинтересувани членове в офиса
на сдружението.
2868
6. – Управителният съвет на сдружение Клуб
по източни изкуства „Вадо-Рю“ – Хасково, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на
сдружението свиква oбщо събрание на 6.06.2020 г.
в 10 ч. в Хасково, зала „Дружба“, ет. 2, зала по карате, при следния дневен: 1. приемане на годишен
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доклад за дейността за 2018 г. и 2019 г.; 2. приемане
на годишен финансов отчет за 2018 г. и 2019 г.; 3.
приемане на изменения и допълнения на устава
на сдружението; 4. избор на управителен съвет
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същата дата, на
същото място и при същия дневен ред.
2873
1. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „Шурданица“, с. Георги Дамяново,
област Монтана, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 27.05.2020 г. в 17 ч. на
адрес: с. Георги Дамяново 3470, ул. Единадесета
№ 2, при следния дневен ред: 1. приемане на
нов устав на сдружението; 2. освобождаване на
членовете на управителния и контролния съвет и
председателя на сдружението; 3. избор на членове
на управителния съвет на сдружението; 4. избор
на председател на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час на същото място
и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото
и членове да се явят.
2837

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 2020 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
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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