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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане
на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването
на данъчната основа и прехвърлянето на печалби

на Министерството на транспорта
и съобщенията за 2021 г.
26
 Постановление № 134 от 20 юни
2022 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
27
2

 Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически
преглед на Република България между
Република България, от една страна, и
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга
страна
25
 Закон за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана)
25
 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Република Австрия за прекратяване на
Договора между Република България и
Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите,
подписан на 22 януари 1997 г. в София 25
Президент на Републиката
 Указ № 149 за награждаване на проф.
Камен Димов Велев с орден „Стара
планина“ първа степен
26
Министерски съвет
 Постановление № 132 от 17 юни
2022 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегическите обекти и дейности,
които са от значение за националната сигурност
26
 Постановление № 133 от 17 юни
2022 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 454 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджета

Министерство
на външните работи
 Договореност за сътрудничество в
областта на образованието и културата между правителството на Репуб-
лика България и правителството на
Република Корея
29
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение на Наредба
№ 8121з-919 от 2017 г. за размера на
основните месечни възнаграждения
на държавните служители по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и на максималните заплати за длъжност на
лицата, работещи по трудово правоотношение
32
Комисия за финансов
надзор
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като
регулиран пазар, пазарен оператор, за
организиране на многостранна система за търговия или организирана
система за търговия, за извършване
на дейност като инвестиционен пос
редник, инвестиционно дружество,
управляващо дружество, дружество
със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд, лице,
управляващо алтернативен инвестиционен фонд, и доставчик на услуги за
докладване на данни
36
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ЗАКОН

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 153
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Многостранната
конвенция за прилагане на мерки, свързани с
данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето
на печалби, приет от 47-ото Народно събрание
на 10 юни 2022 г.
Издаден в София на 17 юни 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

за ратифициране на Многостранната кон
венция за прилагане на мерки, свързани
с данъчните спогодби, за предотвратяване
свиването на данъчната основа и прехвър
лянето на печалби
Член единствен. Ратифицира Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване
свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, подписана от Република
България на 7 юни 2017 г. в Париж, с резерви
и уведомления съгласно списък, изготвен по
образец на Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, както следва:
„Република България
Състояние на списъка с резерви и уведом
ления при депозиране на инструмента за
ратификация
Този документ съдържа списъка с резерви и уведомления, направени от Република
България при депозиране на инструмента за
ратификация съгласно чл. 28, ал. 5 и чл. 29,
ал. 1 от Конвенцията.

Член 2 – Тълкуване на термините
Уведомление – спогодби, обхванати от Конвенцията
Съгласно чл. 2, ал. 1, буква „а“, точка ii от Конвенцията Република България желае следните
спогодби да бъдат обхванати от Конвенцията:
№

Заглавие

Друга договаряща юрисдикция

Оригинал/
Инструмент
за изменение

Дата на
подписване

Дата на
влизане в
сила

1

Спогодба меж д у Реп ублика Бъ лгари я
и Република Албания за избягване на
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото

Албания

Оригинал

09-12-1998

01-07-1999

2

Спогодба между Република България и
Алжирската демократична и народна република за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото

Алжир

Оригинал

25-10-1998 11-04-2005

Оригинал

10-04-1995

01-12-1995

3

Спогодба меж д у Реп ублика Бъ лгари я
и Република Армения за избягване на
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото

Армения

Инструмент
за изменение 10-12-2008
(a)

16-11-2010

4

Спогодба меж д у Реп ублика Бъ лгари я
и Република Австрия за избягване на
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото

Австрия

Оригинал

20-07-2010 03-02-2011

5

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Република Азербайджан за избягване на
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото

Азербайджан

Оригинал

12-11-2007

6

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и
имуществото

Бахрейн

Оригинал

26-06-2009 06-10-2010

25-11-2008
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№

Заглавие

Друга договаряща юрисдикция

Оригинал/
Инструмент
за изменение

Дата на
подписване

Дата на
влизане в
сила

7

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Република Беларус за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и
имуществото

Беларус

Оригинал

09-12-1996

17-02-1998

8

Спогодба между Народна република България и Кралство Белгия за избягване на
двойното облагане с данъци на дохода и
имуществото
[Convention between the People’s Republic of
Bulgaria and the Kingdom of Belgium for the
Avoidance of Double Taxation with respect to
Taxes on Income and on Capital]

Белгия

Оригинал

25-10-1988

28-11-1991

9

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Канада за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и
имуществото

Канада

Оригинал

03-03-1999 25-10-2001

Оригинал

06-11-1989

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Китайската народна република за избяг10
ване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с
данъци върху дохода и имуществото

24-05-1990

Китай
(Народна
република)

Спогодба между Република България и
Република Хърватска за избягване на
11
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото

Хърватия

Оригинал

15-07-1997 30-07-1998

Спогодба между Република България и
Република Кипър за избягване на двой12
ното данъчно облагане на доходите и
имуществото

Кипър

Оригинал

30-10-2000 03-01-2001

Спогодба между Република България и
Чешката република за избягване на двой13 ното данъчно облагане и предотвратяване
на отклонението от облагане с данъци на
доходите и имуществото

Чешка
република

Оригинал

09-04-1998 02-07-1999

Спогодба между Народна република България и Кралство Дания за избягване на
14
двойното данъчно облагане на дохода и
имуществото

Дания

Оригинал

02-12-1988

Спогодба между Република България и
Арабска република Египет за избягване
15 на двойното данъчно облагане и предот
вратяване на отклонението от облагане с
данъци върху доходите

Египет

Оригинал

05-06-2003 11-05-2004

Спогодба между Република България и
Република Естония за избягване на двой16 ното данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци на
доходите

Естония

Оригинал

13-10-2008 30-12-2008

Инструмент
за изменение 15-07-2002 02-01-2003
(a)

23-03-1989

С Т Р.
№

4

ДЪРЖАВЕН
Заглавие

Спогодба между Народна република България и Република Франция за избягване
на двойното данъчно облагане и предот
вратяване отклонението от облагане с
данъци върху дохода
17
[Convention between the People’s Republic
of Bulgaria and the French Republic for
the Avoidance of Double Taxation and the
Prevention of Fiscal Evasion with respect to
Taxes on Income]
Спогодба между Република България и
18 Грузия за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото
Спогодба между Република България и
Република Гърция за избягване на двой19
ното данъчно облагане на доходите и
имуществото
20

Спогодба меж д у Реп ублика Бъ лгари я
и Република Унгария за избягване на
двойното данъчно облагане с данъци на
доходите и имуществото
Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Република Индия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци на
дохода и имуществото
Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Република Индонезия за избягване на
двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
върху дохода
Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Ислямска република Иран за избягване
на двойното данъчно облагане и предот
вратяване отклонението от облагане с
данъци на дохода
Спогодба между правителството на Репуб
лика България и правителството на Ирландия за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението
от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
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Друга договаряща юрисдикция

Оригинал/
Инструмент
за изменение

Дата на
подписване

Дата на
влизане в
сила

Франция

Оригинал

14-03-1987

01-06-1988

Грузия

Оригинал

26-11-1998

01-07-1999

Гърция

Оригинал
15-02-1991 22-01-2002
Инструмент
за изменение 18-07-2000 22-01-2002
(a)

Унгария

Оригинал

08-06-1994 07-09-1995

Индия

Оригинал

26-05-1994 23-06-1995

Индонезия

Оригинал

11-01-1991

Иран

Оригинал

28-04-2004 29-06-2006

Ирландия

Оригинал

05-10-2000 05-01-2001

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Държавата Израел за избягване на двой25
ното данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци на
доходите

Израел

Оригинал

18-01-2000

Спогодба между Народна република България и Република Италия за избягване
на двойното данъчно облагане и предот
вратяване отклонението от облагане с
данъци върху дохода и имуществото
26
[Convention between the People’s Republic
of Bulgaria and the Italian Republic for the
Avoidance of Double Taxation with respect
to Taxes on Income and on Capital and for
the Prevention of Tax Evasion]

Италия

Оригинал

21-09-1988 10-06-1991

21

22

23

24

25-05-1992

31-12-2002
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Друга договаряща юрисдикция

Оригинал/
Инструмент
за изменение

Спогодба между Република България и
Япония за избягване на двойното данъчно
27
облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода

Япония

Оригинал

07-03-1991 09-08-1991

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Хашемитско кралство Йордания за из28
бягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване отклонението от облагане
с данъци на доходите

Йордания

Оригинал

09-11-2006 14-02-2008

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
29 Република Казахстан за избягване на
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото

Казахстан

Оригинал

13-11-1997

Спогодба между правителството на РеКорейска напублика България и правителството на
роднодемокра30 Корейската народнодемократична репутична
блика за избягване на двойното данъчно
република
облагане на доходите и имуществото

Оригинал

16-06-1999 07-01-2000

Спогодба между Република България и
Република Корея за избягване на двойно31 то данъчно облагане и предотвратяване
на отклонението от облагане с данъци
върху дохода

Република
Корея

Оригинал

11-03-1994 22-06-1995

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Държавата Кувейт за избягване на двой32
ното данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци върху
доходите и имуществото

Кувейт

Оригинал

29-10-2002 23-02-2004

Спогодба между Република България и
Република Латвия за избягване на двой33 ното данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци на
доходите

Латвия

Оригинал

04-12-2003 18-08-2004

Спогодба между Република България и
Република Ливан за избягване на двой34 ното данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци върху
доходите и имуществото

Ливан

Оригинал

01-06-1999

Спогодба между Република България и
Република Литва за избягване на двойно35 то данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци на
доходите и имуществото

Литва

Оригинал

09-05-2006 27-12-2006

Спогодба меж д у Реп ублика Бъ лгари я
и Великото херцогство Люксембург за
избягване на двойното данъчно облагане
върху дохода и имуществото
36
[Convention between the Republic of Bulgaria
and the Grand Duchy of Luxembourg for the
Avoidance of Double Taxation with respect
to Taxes on Income and on Capital]

Люксембург

Оригинал

27-01-1992

Спогодба меж д у Реп ублика Бъ лгари я
и Република Молдова за избягване на
37
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото

Молдова

Оригинал

15-09-1998 24-03-1999

№

Заглавие

Дата на
подписване

Дата на
влизане в
сила

24-07-1998

10-11-2001

15-03-1994
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Друга договаряща юрисдикция

Оригинал/
Инструмент
за изменение

Спогодба между Република България и
38 Монголия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото

Монголия

Оригинал

28-02-2000 17-02-2003

Спогодба между правителството на Репуб
лика България и Съюзното правителство
39 на Съюзна република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на
дохода и имуществото

Черна гора
(бивша
Югославия)

Оригинал

14-12-1998

Мароко

Оригинал

22-05-1996 06-12-1999

Спогодба между Република България и
Република Македония за избягване на
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществото
41
[Agreement between the Republic of Bulgaria
and the Republic of Macedonia for the
Avoidance of Double Taxation with respect
to Taxes on Income and on Capital]

Северна
Македония

Оригинал

22-02-1999 24-09-1999

Спогодба между Република България и
42 Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Норвегия

Оригинал

22-07-2014 30-07-2015

Спогодба между Република България и
Република Полша за избягване на двойното
43
данъчно облагане с данъци на доходите
и имуществото

Полша

Оригинал

11-04-1994 10-05-1995

Спогодба между Република България и
Португалската република за избягване
44 на двойното данъчно облагане и предот
вратяване отклонението от облагане с
данъци на доходите

Португалия

Оригинал

15-06-1995 18-07-1996

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Държавата Катар за избягване на двойното
45
данъчно облагане и предотвратяване на
отклонението от облагане с данъци на
доходите

Катар

Оригинал

22-03-2010

Спогодба между Република България и
Румъния за избягване на двойното данъчно
46
облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите

Румъния

Оригинал

24-04-2015 29-03-2016

Спогодба между правителството на Репуб
лика България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното
данъчно облагане с данъци на доходите
и имуществото
47
[Agreement between the Government of the
Republic of Bulgaria and the Government
of the Russian Federation for the Avoidance
of Double Taxation with respect to Taxes on
Income and on Capital]

Русия

Оригинал

08-06-1993 08-12-1995

Спогодба между Република България и
Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по
48
отношение на данъците върху доходите
и предотвратяване на отклонението от
данъчно облагане

Саудитска
Арабия

Оригинал

29-11-2017

№

40

Заглавие

Спогодба между Република България и
Кралство Мароко за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и
имуществото

Дата на
подписване

Дата на
влизане в
сила

10-01-2000

23-12-2010

01-10-2018
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Друга договаряща юрисдикция

Оригинал/
Инструмент
за изменение

Дата на
подписване

Дата на
влизане в
сила

Спогодба между правителството на Репуб
лика България и Съюзното правителство
49 на Съюзна република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на
дохода и имуществото

Сърбия
(бивша Югославия)

Оригинал

14-12-1998

10-01-2000

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Реп ублика Сингап у р за избяг ване на
50
двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите

Сингапур

Оригинал

13-12-1996

26-12-1997

Спогодба между Република България и
Словашката република за избягване на
51 двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите и имуществото

Словакия

Оригинал

12-11-1999

02-05-2001

Спогодба между Република България и
Република Словения за избягване на двой52 ното данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци на
дохода и имуществото

Словения

Оригинал

20-10-2003 04-05-2004

Спогодба между Република България и
Република Южна Африка за избягване
53 на двойното данъчно облагане и предот Южна Африка
вратяване отклонението от облагане с
данъци на доходите

Оригинал

29-04-2004 27-10-2004

Спогодба между Народна република България и Кралство Испания за избягване
на двойното данъчно облагане и предот
вратяване отклонението от облагане с
данъци на доходите и имуществата
54
[Convention between the People’s Republic
of Bulgaria and Spain for the Avoidance of
Double Taxation and the Prevention of Fiscal
Evasion with respect to Taxes on Income and
on Capital]

Испания

Оригинал

06-03-1990 14-06-1991

Спогодба между Народна република България и Кралство Швеция за избягване на
55
двойното данъчно облагане на доходите
и имуществата

Швеция

Оригинал

21-06-1988

Спогодба между правителството на Репуб
лика България и правителството на Си56
рийската арабска република за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите

Сирия

Оригинал

20-03-2001 04-10-2001

Спогодба между Република България и
57 Кралство Тайланд за избягване на двойното
данъчно облагане на доходите

Тайланд

Оригинал

16-06-2000 13-02-2001

Спогодба между Република България и Ре58 публика Турция за избягване на двойното
данъчно облагане с данъци на доходите

Турция

Оригинал

07-07-1994

17-09-1997

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Украйна за избягване на двойното данъчно
59
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и
имуществото

Украйна

Оригинал

20-11-1995

03-10-1997

№

Заглавие

28-12-1988

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Друга договаряща юрисдикция

Оригинал/
Инструмент
за изменение

Спогодба между правителството на Репуб
лика България и правителството на Обе60
динените арабски емирства за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите

Обединени
арабски емирства

Оригинал

26-06-2007 16-11-2008

Спогодба между Република България и
Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия за избягване на двой61 ното данъчно облагане и предотвратяване
отклонението от облагане с данъци на
доходите и печалбите от прехвърляне на
имущество

Обединено
кралство

Оригинал

26-03-2015 15-12-2015

Оригинал

23-02-2007 15-12-2008

№

Заглавие

Дата на
подписване

Дата на
влизане в
сила

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
Съединените американски щати за из62
бягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване отклонението от облагане
с данъци на доходите

Съединени
американски
щати

Спогодба между правителството на Република България и правителството на
63 Социалистическа република Виетнам за
избягване на двойното данъчно облагане
на доходите

Виетнам

Оригинал

24-05-1996 04-10-1996

Спогодба между Народна република България и Република Зимбабве за избягване
на двойното данъчно облагане и предот
64
вратяване отклоняването от облагане с
данъци на дохода, имуществото и печалбата от продажбата на имущество

Зимбабве

Оригинал

12-10-1988

Инструмент
за изменение 26-02-2008 15-12-2008
(a)

29-01-1990

Член 3 – Прозрачни образувания
Резерва
Съгласно чл. 3, ал. 5, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не
прилага целия чл. 3 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.
Член 4 – Образувания, които са местни лица на повече от една юрисдикция
Резерва
Съгласно чл. 4, ал. 3, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не
прилага целия чл. 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.
Член 5 – Прилагане на методите за избягване на двойно данъчно облагане
Уведомление за избор на незадължителни разпоредби
Съгласно чл. 5, ал. 10 от Конвенцията с настоящото Република България избира в съответствие с чл. 5, ал. 1 да прилага Опция В на този член.
Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби
Съгласно чл. 5, ал. 10, буква „в“ от Конвенцията Република България счита, че следните
спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 5, ал. 7. Номерът на члена и алинеята на всяка
такава разпоредба са посочени по-долу.
Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

3

Армения

чл. 24, ал. 1, буква „a“

4

Австрия

чл. 23, ал. 1

5

Азербайджан

чл. 24, ал. 2, буква „a“

6

Бахрейн

чл. 24, ал. 2, буква „a“

8

Белгия

чл. 23, ал. 2, буква „a“

9

Канада

чл. 23, ал. 2, буква „a“

10

Китай

чл. 22, ал. 2, буква „a“

14

Дания

чл. 22, ал. 2, буква „a“

15

Египет

чл. 23, ал. 2, точка i
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Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

16

Естония

чл. 22, ал. 1, буква „a“

17

Франция

чл. 20, ал. 1, буква „a“

19

Гърция

чл. 23, ал. 2, буква „a“

20

Унгария

чл. 24, буква „a“

21

Индия

чл. 25, ал. 2, буква „a“

22

Индонезия

чл. 22, ал. 1, буква a“

23

Иран

чл. 22, ал. 2, буква „a“

24

Ирландия

чл. 23, ал. 1, буква „a“

25

Израел

чл. 22, ал. 1

26

Италия

чл. 22, ал. 2, буква „a“

27

Япония

чл. 23, ал. 1, буква „a“

31

Република Корея

чл. 23, ал. 1, буква „a“

32

Кувейт

чл. 24, ал. 1, буква „a“

33

Латвия

чл. 23, ал. 2, буква „a“

35

Литва

чл. 24, ал. 1, буква „a“

36

Люксембург

чл. 23, ал. 2, буква „a“

40

Мароко

чл. 23, ал. 1

43

Полша

чл. 24, ал. 1

44

Португалия

чл. 23, ал. 1, буква „a“

50

Сингапур

чл. 24, буква „a“, точка i

52

Словения

чл. 24, ал. 2, буква „a“

53

Южна Африка

чл. 22, буква „a“, точка i

54

Испания

чл. 21, ал. 2, буква „a“

55

Швеция

чл. 21, ал. 1, буква „a“

59

Украйна

чл. 24, ал. 2, буква „a“

60

Обединени арабски емирства

чл. 25, ал. 2, буква „a“

62

Съединени
американски щати

чл. 22, ал. 1, буква „a“

64

Зимбабве

чл. 23, ал. 2, буква „a“

Член 6 – Цел на обхванатата данъчна спогодба
Резерва
Съгласно чл. 6, ал. 4 от Конвенцията Република България запазва правото да не прилага
чл. 6, ал. 1 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби, които вече съдържат текст
в преамбюла, който описва намерението на договарящите юрисдикции да избегнат двойното
данъчно облагане, без да създават възможности за необлагане или намалено облагане, независимо дали този текст е ограничен до случаи на отклонение или заобикаляне на данъчното
облагане (включително чрез споразумения, целящи злоупотреба с обхванатите данъчни спогодби
и насочени към получаване на облекченията, предвидени в тези спогодби, в непряка полза на
местни лица на трети юрисдикции), или се прилага по-широко. Следните спогодби съдържат
текст в преамбюла, който попада в обхвата на тази резерва.
Номер на вклю- Друга договарячена спогодба ща юрисдикция

46

Румъния

Текст в преамбюла
Възнамерявайки да сключат Спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане
с данъци на доходите, без да създават възможности за необлагане или намалено облагане чрез отклонение или заобикаляне на
данъчното облагане, включително чрез споразумения за заобикаляне на спогодбите, насочени към получаване на облекчения,
предоставени по тази Спогодба, в непряка полза на местни лица
на трети държави,

С Т Р.
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48

Саудитска
Арабия

ВЕСТНИК
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Текст в преамбюла
Възнамерявайки да сключат Спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите, без
да създават възможности за необлагане или намалено облагане
чрез отклонение или заобикаляне на облагането, включително
чрез споразумения за заобикаляне на спогодбите, насочени към
получаване на облекчения, предвидени в тази Спогодба, в непряка
полза на местни лица на трети държави,

Уведомление за съществуващ текст в преамбюла на включените спогодби
Съгласно чл. 6, ал. 5 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби не
са в обхвата на резервата по чл. 6, ал. 4 и съдържат текст в преамбюла, описан в чл. 6, ал. 2.
Текстът на съответния параграф от преамбюла е посочен по-долу.
Номер на вклю- Друга договарячена спогодба ща юрисдикция

Текст в преамбюла

1

Албания

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, <в потвърждаване на
стремежа и за развитие и задълбочаване на двустранните икономически отношения,>

2

Алжир

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото,

3

Армения

<Република България и Република Армения,> желаейки да
сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на
доходите и имуществото, <се договориха, както следва:>

4

Австрия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото,

5

Азербайджан

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото, <за да насърчат и укрепят
икономическите отношения между двете държави,>

6

Бахрейн

<Правителството на Република България и правителството на
Кралство Бахрейн,> желаейки да сключат Спогодба за избягване
на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото,

7

Беларус

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото, <в потвърждение на стремежа
си за развитие и улесняване на икономическите си отношения,>

Белгия

<желаейки да насърчават и задълбочават отношенията и икономическото сътрудничество между двете страни,> решиха да
сключат Спогодба с цел да се избегне двойното облагане с данъци
на дохода и имуществото
[<Desiring to promote and deepen their relationship and the economic
cooperation between the two countries,> decided to conclude a
Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes
on income and capital]

Канада

<в стремежа си за по-нататъшното развитие и улесняване на
взаимните си икономически отношения и> желаейки да сключат
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предот
вратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и
имуществото,

10

Китай

<желаейки да разширяват и задълбочават икономическото сътрудничество между Република България и Китайската народна
република в съответствие с принципите за равенство и взаимна
изгода> посредством Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
върху дохода и имуществото

11

Хърватия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото,

8

9
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Текст в преамбюла

12

Кипър

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото,

13

Чешка
република

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и за предотвратяване на отклонението от облагане с
данъци на доходите и имуществото,

14

Дания

имайки предвид принципите, съдържащи се в Заключителния
акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа,
желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на дохода и имуществото,

15

Египет

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с
данъци върху доходите,

Естония

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на
доходите, <за да насърчат и укрепят икономическите отношения
между двете страни,>

17

Франция

да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху
доходите,
[to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasions with respect to taxes on income and]

18

Грузия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото,

19

Гърция

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане с данъци на доходите и имуществото;

20

Унгария

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане с данъци на доходите и имуществото,

21

Индия

решиха да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на дохода и имуществото и

22

Индонезия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
върху доходите,

23

Иран

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите,

24

Ирландия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество,

25

Израел

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите,

26

Италия

<желаейки да развиват и улесняват взаимните си икономически отношения,> решиха да сключат Спогодба за избягване на
двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от
облагане с данъци върху дохода и имуществото.
[<desiring to develop and facilitate mutual economic relations,> have
agreed to conclude a Convention for the avoidance of double taxation
with respect to taxes on income and on capital and for the prevention
of tax evasion]

27

Япония

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойно данъчно
облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода,
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Текст в преамбюла

Йордания

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите,

Казахстан

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото,
<в потвърждение на стремежа си за развитие и укрепване на
икономическите си отношения,>

Корейска народ- желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
нодемократична облагане върху доходите и имуществото <и с цел да насърчат
република
икономическото сътрудничество между двете държави,>
Република
Корея

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с
данъци върху дохода <и да разширят и насърчат икономическото
си сътрудничество,>

32

Кувейт

желаейки да насърчат двустранните икономически взаимоотношения чрез сключване на Спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане
с данъци върху доходите и имуществото,

33

Латвия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на
доходите, <за да насърчат и укрепят икономическите отношения
между двете страни,>

34

Ливан

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с
данъци върху доходите и имуществото,

35

Литва

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите и имуществото, <за да насърчат и укрепят икономическите отношения между двете държави,>

36

Люксембург

<желаейки да развият и улеснят своите икономически отношения> и да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане върху дохода и имуществото,
[<Desiring to develop and foster their economic relationship> and enter
into a Convention for the avoidance of double taxation with respect to
taxes on income and on capital,]

37

Молдова

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото, <в потвърждение на стремежа
си за развитие и улесняване на икономическите си отношения,>

38

Монголия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото

39

Черна гора

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане по отношение на данъците върху дохода и имуществото,
<в потвърждаване на стремежа си за развитие и задълбочаване
на двустранните икономически отношения,>

40

Мароко

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото;

41

Северна Македония

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите и имуществото,
[desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation
with respect to taxes on income and on capital,]

42

Норвегия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите, с цел да насърчат и укрепят икономическите
отношения между двете страни,

Португалия

<Република България и Португалската република,> желаейки да
сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите,
<се договориха, както следва:>

31

44
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Катар

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите, <с цел да насърчат и укрепят икономическите
отношения между двете страни,>

Русия

<потвърждавайки желанието си да разширяват и насърчават
взаимното си сътрудничество, като отчитат интересите на двете
страни>, желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното
данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото,
[<Confirming their desire to extend and promote their mutual cooperation taking into consideration as to consider the interests of both
States,> desiring to conclude a Convention for the avoidance of double
taxation with respect to taxes on income and on capital,]

49

Сърбия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане по отношение на данъците върху дохода и имуществото,
<в потвърждаване на стремежа си за развитие и задълбочаване
на двустранните икономически отношения,>

50

Сингапур

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите,

51

Словакия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
върху доходите и имуществото,

52

Словения

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите и имуществото,

Южна Африка

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите <с цел насърчаване и укрепване на икономическите
връзки между двете страни,>

Испания

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите и имуществата,
[Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation
and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income
and on capital,]

55

Швеция

<Народна република България и Кралство Швеция, водени от
желанието да разширяват и задълбочават във взаимна изгода икономическите връзки и сътрудничеството между двете държави>
и с цел да се избегне двойното данъчно облагане на доходите и
имуществата, <се договориха, както следва:>

56

Сирия

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите,

57

Тайланд

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане с данъци върху доходите,

58

Турция

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане с данъци на доходите,

59

Украйна

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите и имуществото <с цел да развият и улеснят своите
отношения,>

60

Обединени
арабски емирства

<Правителството на Република България и правителството на
Обединените арабски емирства, желаейки да насърчат и укрепят
икономическите отношения> чрез сключването на Спогодба за
избягване на двойното данъчно облагане на доходите, <се договориха, както следва:>

61

Обединено
кралство

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци
на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество,
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Текст в преамбюла

<Правителството на Република България и правителството на
Съединените американски щати,> желаейки да сключат Спогодба
Съединени амеза избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване
рикански щати
отклонението от облагане с данъци на доходите, <се договориха,
както следва:>
Виетнам

желаейки да сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане на доходите,

Зимбабве

<желаейки да разширяват и задълбочават във взаимна изгода
икономическото сътрудничество между двете страни> и с цел да
сключат Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване отклоняването от облагане с данъци на дохода,
имуществото и печалбите от продажба на имущество,

Член 7 – Предотвратяване на злоупотребата с данъчни спогодби
Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби
Съгласно чл. 7, ал. 17, буква „а“ от Конвенцията Република България счита, че следните
спогодби не попадат в обхвата на резервата по чл. 7, ал. 15, буква „б“ и съдържат разпоредбата,
описана в чл. 7, ал. 2. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени
по-долу.
Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

5

Азербайджан

чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7

29

Казахстан

чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 8

32

Кувейт

чл. 12, ал. 7

34

Ливан

чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7

37

Молдова

чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7

42

Норвегия

чл. 10, ал. 7; чл. 11, ал. 8; чл. 12, ал. 7 и чл. 21,
ал. 3

46

Румъния

чл. 10, ал. 6; чл. 11, ал. 8; чл. 12, ал. 7 и чл. 21,
ал. 3

48

Саудитска Арабия

чл. 28, ал. 2

53

Южна Африка

чл. 10, ал. 6; чл. 11, ал. 8 и чл. 12, ал. 7

59

Украйна

чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 6

60

Обединени арабски емирства

чл. 11, ал. 8

Обединено кралство

чл. 10, ал. 7; чл. 11, ал. 8; чл. 12, ал. 7 и чл. 20,
ал. 5

61

Член 8 – Транзакции за прехвърляне на дивиденти
Резерва
Съгласно чл. 8, ал. 3, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не
прилага целия чл. 8 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.
Член 9 – Печалби от прехвърляне на акции или дялове или участия в образувания, които
придобиват своята стойност основно от недвижимо имущество
Уведомление за избор на незадължителни разпоредби
Съгласно чл. 9, ал. 8 от Конвенцията с настоящото Република България избира да прилага
чл. 9, ал. 4.
Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби
Съгласно чл. 9, ал. 7 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби
съдържат разпоредбата, описана в чл. 9, ал. 1. Номерът на члена и алинеята на всяка такава
разпоредба са посочени по-долу.
Номер на включена спогодба

Друга договаряща
юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 13, ал. 4

3

Армения

чл. 13, ал. 3a, добавена чрез чл. 10 от Инструмент за изменение (а)
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Номер на включена спогодба

Друга договаряща
юрисдикция

5

Азербайджан

чл. 13, ал. 2

9

Канада

т. 5 от придружаващия протокол

10

Китай

чл. 12, ал. 4

15

Египет

чл. 13, ал. 4

Разпоредба

16

Естония

чл. 13, ал. 2

17

Франция

т. 4 от придружаващия протокол

21

Индия

чл. 14, ал. 4

23

Иран

чл. 13, ал. 4

24

Ирландия

чл. 13, ал. 2

25

Израел

чл. 13, ал. 4

28

Йордания

чл. 13, ал. 4

29

Казахстан

чл. 13, ал. 2

33

Латвия

чл. 13, ал. 1, втората част от изречението

35

Литва

чл. 13, ал. 4

37

Молдова

чл. 13, ал. 2

40

Мароко

чл. 13, ал. 4

42

Норвегия

чл. 13, ал. 4

46

Румъния

чл. 13, ал. 4

52

Словения

чл. 13, ал. 2

53

Южна Африка

чл. 13, ал. 4

55

Швеция

чл. 11, ал. 1, втората част от изречението

59

Украйна

чл. 13, ал. 2

61

Обединено кралство

чл. 13, ал. 2

62

Съединени американски щати

чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 2, буква „в“

63

Виетнам

чл. 13, ал. 4

64

Зимбабве

чл. 12, ал. 4

Член 10 – Правило срещу злоупотреба във връзка с места на стопанска дейност, разполо
жени в трети юрисдикции
Резерва
Съгласно чл. 10, ал. 5, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не
прилага целия чл. 10 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.
Член 11 – Прилагане на данъчните спогодби за ограничаване на правото на страна да об
лага с данък своите местни лица
Резерва
Съгласно чл. 11, ал. 3, буква „а“ от Конвенцията Република България запазва правото да не
прилага целия чл. 11 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.
Член 12 – Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез комисио
нерски споразумения и подобни стратегии
Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби
Съгласно чл. 12, ал. 5 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 12, ал. 3, буква „а“. Номерът на члена и алинеята на всяка
такава разпоредба са посочени по-долу.
Номер на включена спогодба

Друга договаряща
юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 5, ал. 5, буква „а“

2

Алжир

чл. 5, ал. 5

3

Армения

чл. 5, ал. 5
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Разпоредба

4

Австрия

чл. 5, ал. 5

5

Азербайджан

чл. 5, ал. 5, буква „а“ и т. 1 от придружаващия протокол

6

Бахрейн

чл. 5, ал. 5

7

Беларус

чл. 5, ал. 5

8

Белгия

чл. 5, ал. 6

9

Канада

чл. 5, ал. 4

10

Китай

чл. 5, ал. 5

11

Хърватия

чл. 5, ал. 5

12

Кипър

чл. 5, ал. 5

13

Чешка република

чл. 5, ал. 5

14

Дания

чл. 5, ал. 5

15

Египет

чл. 5, ал. 5, буква „а“

16

Естония

чл. 5, ал. 5

17

Франция

чл. 4, ал. 4

18

Грузия

чл. 5, ал. 5

19

Гърция

чл. 5, ал. 5

20

Унгария

чл. 5, ал. 5

21

Индия

чл. 5, ал. 4, буква „а“

22

Индонезия

чл. 5, ал. 5

23

Иран

чл. 5, ал. 5

24

Ирландия

чл. 5, ал. 6

25

Израел

чл. 5, ал. 5

26

Италия

чл. 4, ал. 5

27

Япония

чл. 5, ал. 5

28

Йордания

чл. 5, ал. 5

29

Казахстан

чл. 5, ал. 5

30

Корейска народнодемократична
република

чл. 5, ал. 5

31

Република Корея

чл. 5, ал. 5

32

Кувейт

чл. 5, ал. 5, буква „а“

33

Латвия

чл. 5, ал. 5

34

Ливан

чл. 5, ал. 5

35

Литва

чл. 5, ал. 5

36

Люксембург

чл. 5, ал. 5

37

Молдова

чл. 5, ал. 5

38

Монголия

чл. 5, ал. 5

39

Черна гора

чл. 5, ал. 5

40

Мароко

чл. 5, ал. 5

41

Северна Македония

чл. 5, ал. 5

42

Норвегия

чл. 5, ал. 6

43

Полша

чл. 5, ал. 5

44

Португалия

чл. 5, ал. 5

45

Катар

чл. 5, ал. 5

46

Румъния

чл. 5, ал. 5
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ДЪРЖАВЕН

Номер на включена спогодба

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Друга договаряща
юрисдикция

Разпоредба

47

Русия

чл. 5, ал. 4

49

Сърбия

чл. 5, ал. 5

50

Сингапур

чл. 5, ал. 5

51

Словакия

чл. 5, ал. 5

52

Словения

чл. 5, ал. 6

53

Южна Африка

чл. 5, ал. 5

54

Испания

чл. 4, ал. 6

55

Швеция

чл. 4, ал. 6

56

Сирия

чл. 5, ал. 5

57

Тайланд

чл. 5, ал. 4

58

Турция

чл. 5, ал. 5

59

Украйна

чл. 5, ал. 5

60

Обединени арабски
емирства

чл. 5, ал. 5

61

Обединено кралство

чл. 5, ал. 5

62

Съединени американски щати

чл. 5, ал. 5, буква „а“

63

Виетнам

чл. 5, ал. 5, буква „а“

64

Зимбабве

чл. 4, ал. 5

Съгласно чл. 12, ал. 6 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 12, ал. 3, буква „б“. Номерът на члена и алинеята на всяка
такава разпоредба са посочени по-долу.
Номер на включена
спогодба
1

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

Албания

чл. 5, ал. 6

2

Алжир

чл. 5, ал. 7

3

Армения

чл. 5, ал. 7

4

Австрия

чл. 5, ал. 6

5

Азербайджан

чл. 5, ал. 7

6

Бахрейн

чл. 5, ал. 6

7

Беларус

чл. 5, ал. 6

8

Белгия

чл. 5, ал. 7

9

Канада

чл. 5, ал. 5

10

Китай

чл. 5, ал. 6

11

Хърватия

чл. 5, ал. 6

12

Кипър

чл. 5, ал. 7

13

Чешка република

чл. 5, ал. 7

14

Дания

чл. 5, ал. 6

15

Египет

чл. 5, ал. 7

16

Естония

чл. 5, ал. 6

17

Франция

чл. 4, ал. 5

18

Грузия

чл. 5, ал. 7

19

Гърция

чл. 5, ал. 6

20

Унгария

чл. 5, ал. 6

21

Индия

чл. 5, ал. 5

22

Индонезия

чл. 5, ал. 6

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Номер на включена
спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

23

Иран

чл. 5, ал. 6

24

Ирландия

чл. 5, ал. 7

25

Израел

чл. 5, ал. 6

26

Италия

чл. 4, ал. 6

27

Япония

чл. 5, ал. 6

28

Йордания

чл. 5, ал. 7

29

Казахстан

чл. 5, ал. 6

30

Корейска народнодемократична република

чл. 5, ал. 6

31

Република Корея

чл. 5, ал. 6

32

Кувейт

чл. 5, ал. 6

33

Латвия

чл. 5, ал. 6

34

Ливан

чл. 5, ал. 7

35

Литва

чл. 5, ал. 6

36

Люксембург

чл. 5, ал. 6

37

Молдова

чл. 5, ал. 6

38

Монголия

чл. 5, ал. 7

39

Черна гора

чл. 5, ал. 6

40

Мароко

чл. 5, ал. 6

41

Северна Македония

чл. 5, ал. 6

42

Норвегия

чл. 5, ал. 7

43

Полша

чл. 5, ал. 6

44

Португалия

чл. 5, ал. 6

45

Катар

чл. 5, ал. 7

46

Румъния

чл. 5, ал. 6

47

Русия

чл. 5, ал. 5

49

Сърбия

чл. 5, ал. 6

50

Сингапур

чл. 5, ал. 6

51

Словакия

чл. 5, ал. 7

52

Словения

чл. 5, ал. 7

53

Южна Африка

чл. 5, ал. 6

54

Испания

чл. 4, ал. 7

55

Швеция

чл. 4, ал. 7

56

Сирия

чл. 5, ал. 6

57

Тайланд

чл. 5, ал. 6

58

Турция

чл. 5, ал. 6

59

Украйна

чл. 5, ал. 6

60

Обединени арабски емирства

чл. 5, ал. 6

61

Обединено кралство

чл. 5, ал. 6

62

Съединени американски щати

чл. 5, ал. 6

63

Виетнам

чл. 5, ал. 7

64

Зимбабве

чл. 4, ал. 6

Член 13 – Изкуствено избягване на статута на място на стопанска дейност чрез изключване
на определени дейности
Резерва
Съгласно чл. 13, ал. 6, буква „в“ от Конвенцията Република България запазва правото да не
прилага чл. 13, ал. 4 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

Уведомление за избор на незадължителни разпоредби
Съгласно чл. 13, ал. 7 от Конвенцията с настоящото Република България избира да прилага
Опция А на чл. 13, ал. 1.
Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби
Съгласно чл. 13, ал. 7 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 13, ал. 5, буква „a“. Номерът на члена и алинеята на всяка
такава разпоредба са посочени по-долу.
Номер на вклюДруга договаряща юрисдикция
чена спогодба
1

Разпоредба

Албания

чл. 5, ал. 4

2

Алжир

чл. 5, ал. 4

3

Армения

чл. 5, ал. 4

4

Австрия

чл. 5, ал. 4

5

Азербайджан

чл. 5, ал. 4

6

Бахрейн

чл. 5, ал. 4

7

Беларус

чл. 5, ал. 4

8

Белгия

чл. 5, ал. 5

9

Канада

чл. 5, ал. 3

10

Китай

чл. 5, ал. 4

11

Хърватия

чл. 5, ал. 4

12

Кипър

чл. 5, ал. 4

13

Чешка република

чл. 5, ал. 4

14

Дания

чл. 5, ал. 4

15

Египет

чл. 5, ал. 4

16

Естония

чл. 5, ал. 4

17

Франция

чл. 4, ал. 3

18

Грузия

чл. 5, ал. 4

19

Гърция

чл. 5, ал. 4

20

Унгария

чл. 5, ал. 4

21

Индия

чл. 5, ал. 3

22

Индонезия

чл. 5, ал. 4; първо изречение на т. 2 и т. 3 от
придружаващия протокол

23

Иран

чл. 5, ал. 4

24

Ирландия

чл. 5, ал. 5

25

Израел

чл. 5, ал. 4

26

Италия

чл. 4, ал. 3 и т. „б“ от придружаващия протокол

27

Япония

чл. 5, ал. 4

28

Йордания

чл. 5, ал. 4

29

Казахстан

чл. 5, ал. 4

30

Корейска народнодемократична република

чл. 5, ал. 4

31

Република Корея

чл. 5, ал. 4

32

Кувейт

чл. 5, ал. 4

33

Латвия

чл. 5, ал. 4

34

Ливан

чл. 5, ал. 4

35

Литва

чл. 5, ал. 4

36

Люксембург

чл. 5, ал. 4

37

Молдова

чл. 5, ал. 4

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

Номер на вклюДруга договаряща юрисдикция
чена спогодба

ВЕСТНИК
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Разпоредба

38

Монголия

чл. 5, ал. 4

39

Черна гора

чл. 5, ал. 4

40

Мароко

чл. 5, ал. 4

41

Северна Македония

чл. 5, ал. 4

42

Норвегия

чл. 5, ал. 5

43

Полша

чл. 5, ал. 4

44

Португалия

чл. 5, ал. 4

45

Катар

чл. 5, ал. 4

46

Румъния

чл. 5, ал. 4

47

Русия

чл. 5, ал. 3

48

Саудитска Арабия

чл. 5, ал. 4

49

Сърбия

чл. 5, ал. 4

50

Сингапур

чл. 5, ал. 4

51

Словакия

чл. 5, ал. 4

52

Словения

чл. 5, ал. 5

53

Южна Африка

чл. 5, ал. 4

54

Испания

чл. 4, ал. 5

55

Швеция

чл. 4, ал. 5

56

Сирия

чл. 5, ал. 4

57

Тайланд

чл. 5, ал. 3

58

Турция

чл. 5, ал. 4

59

Украйна

чл. 5, ал. 4

60

Обединени арабски емирства

чл. 5, ал. 4

61

Обединено кралство

чл. 5, ал. 4

62

Съединени американски щати

чл. 5, ал. 4

63

Виетнам

чл. 5, ал. 4

64

Зимбабве

чл. 4, ал. 4

Член 14 – Разделяне на договори
Резерва
Съгласно чл. 14, ал. 3, буква „a“ от Конвенцията Република България запазва правото да не
прилага целия чл. 14 по отношение на своите обхванати данъчни спогодби.
Член 16 – Процедура за взаимно споразумение
Уведомление за съществуващи разпоредби във включените спогодби
Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „a“ от Конвенцията Република България счита, че следните
спогодби съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „a“, точка i. Номерът на члена
и алинеята на всяка такава разпоредба са посочени по-долу.
Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 26, ал. 1, първо изречение

2

Алжир

чл. 26, ал. 1, първо изречение

3

Армения

чл. 26, ал. 1, първо изречение

4

Австрия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

5

Азербайджан

чл. 26, ал. 1, първо изречение

6

Бахрейн

чл. 26, ал. 1, първо изречение

7

Беларус

чл. 26, ал. 1, първо изречение

8

Белгия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

9

Канада

чл. 25, ал. 1, първо изречение
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Номер на включена спогодба

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

10

Китай

чл. 24, ал. 1, първо изречение

11

Хърватия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

12

Кипър

чл. 26, ал. 1, първо изречение

13

Чешка република

чл. 25, ал. 1, първо изречение

14

Дания

чл. 24, ал. 1, първо изречение

15

Египет

чл. 25, ал. 1, първо изречение

16

Естония

чл. 24, ал. 1, първо изречение

17

Франция

чл. 22, ал. 1, първо изречение

18

Грузия

чл. 26, ал. 1, първо изречение

19

Гърция

чл. 25, ал. 1, първо изречение

20

Унгария

чл. 26, ал. 1, първо изречение

21

Индия

чл. 27, ал. 1, първо изречение

22

Индонезия

чл. 24, ал. 1, първо изречение

23

Иран

чл. 24, ал. 1, първо изречение

24

Ирландия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

25

Израел

чл. 24, ал. 1, първо изречение

26

Италия

чл. 24, ал. 1, първо изречение

27

Япония

чл. 25, ал. 1, първо изречение

28

Йордания

чл. 25, ал. 1, първо изречение

29

Казахстан

чл. 26, ал. 1, първо изречение

30

Корейска народнодемократична република

чл. 26, ал. 1, първо изречение

31

Република Корея

чл. 25, ал. 1, първо изречение

32

Кувейт

чл. 26, ал. 1, първо изречение

33

Латвия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

34

Ливан

чл. 26, ал. 1, първо изречение

35

Литва

чл. 26, ал. 1, първо изречение

36

Люксембург

чл. 25, ал. 1, първо изречение

37

Молдова

чл. 26, ал. 1, първо изречение

38

Монголия

чл. 26, ал. 1, първо изречение

39

Черна гора

чл. 26, ал. 1, първо изречение

40

Мароко

чл. 25, ал. 1, първо изречение

41

Северна Македония

чл. 26, ал. 1, първо изречение

42

Норвегия

чл. 24, ал. 1, първо изречение

43

Полша

чл. 26, ал. 1, първо изречение

44

Португалия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

45

Катар

чл. 25, ал. 1, първо изречение

46

Румъния

чл. 24, ал. 1, първо изречение

47

Русия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

49

Сърбия

чл. 26, ал. 1, първо изречение

50

Сингапур

чл. 26, ал. 1, първо изречение

51

Словакия

чл. 26, ал. 1, първо изречение

52

Словения

чл. 26, ал. 1, първо изречение

53

Южна Африка

чл. 24, ал. 1, първо изречение

54

Испания

чл. 23, ал. 1, първо изречение

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

55

Швеция

чл. 23, ал. 1, първо изречение

56

Сирия

чл. 25, ал. 1, първо изречение

57

Тайланд

чл. 25, ал. 1, първо изречение

58

Турция

чл. 24, ал. 1

59

Украйна

чл. 26, ал. 1, първо изречение

60

Обединени арабски емирства

чл. 27, ал. 1, първо изречение

60

Обединено кралство

чл. 24, ал. 1, първо изречение

63

Виетнам

чл. 25, ал. 1, първо изречение

64

Зимбабве

чл. 25, ал. 1, първо изречение

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „б“, точка i от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби съдържат разпоредба, която предвижда, че случай, описан в първото изречение
на чл. 16, ал. 1, трябва да бъде представен в рамките на определен период, който е по-кратък от
3 години от първото уведомяване за действието, довело до облагане, което не е в съответствие
с обхванатата данъчна спогодба. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са
посочени по-долу.
Номер на включена
спогодба

Друга договаряща
юрисдикция

Разпоредба

9

Канада

чл. 25, ал. 1, второ изречение

22

Индонезия

чл. 24, ал. 1, второ изречение

26

Италия

чл. 24, ал. 1, второ изречение

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „б“, точка ii от Конвенцията Република България счита, че
следните спогодби съдържат разпоредба, която предвижда, че случай, посочен в първото изречение на чл. 16, ал. 1, трябва да бъде представен в рамките на определен период, който е поне
3 години от първото уведомяване за действието, довело до облагане, което не е в съответствие
с обхванатата данъчна спогодба. Номерът на члена и алинеята на всяка такава разпоредба са
посочени по-долу.
Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 26, ал. 1, второ изречение

2

Алжир

чл. 26, ал. 1, второ изречение

3

Армения

чл. 26, ал. 1, второ изречение

4

Австрия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

5

Азербайджан

чл. 26, ал. 1, второ изречение

6

Бахрейн

чл. 26, ал. 1, второ изречение

7

Беларус

чл. 26, ал. 1, второ изречение

8

Белгия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

10

Китай

чл. 24, ал. 1, второ изречение

11

Хърватия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

12

Кипър

чл. 26, ал. 1, второ изречение

13

Чешка република

чл. 25, ал. 1, второ изречение

14

Дания

чл. 24, ал. 1, второ изречение

15

Египет

чл. 25, ал. 1, второ изречение

16

Естония

чл. 24, ал. 1, второ изречение

17

Франция

чл. 22, ал. 1, второ изречение

18

Грузия

чл. 26, ал. 1, второ изречение

19

Гърция

чл. 25, ал. 1, второ изречение

20

Унгария

чл. 26, ал. 1, второ изречение
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Номер на включена спогодба

Друга договаряща юрисдикция

Разпоредба

21

Индия

чл. 27, ал. 1, второ изречение

23

Иран

чл. 24, ал. 1, второ изречение

24

Ирландия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

25

Израел

чл. 24, ал. 1, второ изречение

27

Япония

чл. 25, ал. 1, второ изречение

28

Йордания

чл. 25, ал. 1, второ изречение

29

Казахстан

чл. 26, ал. 1, второ изречение

30

Корейска народнодемократична република

чл. 26, ал. 1, второ изречение

31

Република Корея

чл. 25, ал. 1, второ изречение

32

Кувейт

чл. 26, ал. 1, второ изречение

33

Латвия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

34

Ливан

чл. 26, ал. 1, второ изречение

35

Литва

чл. 26, ал. 1, второ изречение

36

Люксембург

чл. 25, ал. 1, второ изречение

37

Молдова

чл. 26, ал. 1, второ изречение

38

Монголия

чл. 26, ал. 1, второ изречение

39

Черна гора

чл. 26, ал. 1, второ изречение

40

Мароко

чл. 25, ал. 1, второ изречение

41

Северна Македония

чл. 26, ал. 1, второ изречение

42

Норвегия

чл. 24, ал. 1, второ изречение

43

Полша

чл. 26, ал. 1, второ изречение

44

Португалия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

45

Катар

чл. 25, ал. 1, второ изречение

46

Румъния

чл. 24, ал. 1, второ изречение

47

Русия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

48

Саудитска Арабия

чл. 24, ал. 1, второ изречение

49

Сърбия

чл. 26, ал. 1, второ изречение

50

Сингапур

чл. 26, ал. 1, второ изречение

51

Словакия

чл. 26, ал. 1, второ изречение

52

Словения

чл. 26, ал. 1, второ изречение

53

Южна Африка

чл. 24, ал. 1, второ изречение

54

Испания

чл. 23, ал. 1, второ изречение

55

Швеция

чл. 23, ал. 1, второ изречение

56

Сирия

чл. 25, ал. 1, второ изречение

57

Тайланд

чл. 25, ал. 1, второ изречение

59

Украйна

чл. 26, ал. 1, второ изречение

60

Обединени арабски емирства

чл. 27, ал. 1, второ изречение

61

Обединено кралство

чл. 24, ал. 1, второ изречение

63

Виетнам

чл. 25, ал. 1, второ изречение

64

Зимбабве

чл. 25, ал. 1, второ изречение

Уведомление за включени спогодби, които не съдържат съществуващи разпоредби
Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „в“, точка ii от Конвенцията Република България счита, че
следните спогодби не съдържат разпоредбата, описана в чл. 16, ал. 4, буква „б“, точка ii.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

Номер на включена
спогодба

Друга договаряща
юрисдикция

8
9

ВЕСТНИК
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Друга договаряща
юрисдикция

Разпоредба

Белгия

Номер на
включена
спогодба

Канада

11

Хърватия

чл. 9, ал. 2

14

Дания

12

Кипър

чл. 9, ал. 2

15

Египет

16

Естония

чл. 9, ал. 2

22

Индонезия

18

Грузия

чл. 9, ал. 2

26

Италия

36

Люксембург

20

Унгария

чл. 9, ал. 2

41

Северна Македония

22

Индонезия

чл. 9, ал. 2

43

Полша

24

Ирландия

чл. 9, ал. 2

47

Русия

25

Израел

чл. 9, ал. 2

50

Сингапур

27

Япония

чл. 9, ал. 2

54

Испания

28

Йордания

чл. 9, ал. 2

57

Тайланд

29

Казахстан

чл. 9, ал. 2

58

Турция

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „г“, точка i от
Конвенцията Република България счита, че
следните спогодби не съдържат разпоредбата,
описана в чл. 16, ал. 4, буква „в“, точка i.
Номер на включена
спогодба

Друга договаряща
юрисдикция

17

Франция

Съгласно чл. 16, ал. 6, буква „г“, точка ii от
Конвенцията Република България счита, че
следните спогодби не съдържат разпоредбата,
описана в чл. 16, ал. 4, буква „в“, точка ii.
Номер на включена
спогодба

Друга договаряща
юрисдикция

8

Белгия

24

Ирландия

26

Италия

Член 17 – Кореспондиращи корекции
Уведомление за съществуващи разпоредби
във включените спогодби
Съгласно чл. 17, ал. 4 от Конвенцията Република България счита, че следните спогодби
съдържат разпоредбата, описана в чл. 17, ал. 2.
Номерът на члена и алинеята на всяка такава
разпоредба са посочени по-долу.
Номер на
включена
спогодба

Друга договаряща
юрисдикция

Разпоредба

1

Албания

чл. 9, ал. 2

2

Алжир

чл. 9, ал. 2

3

Армения

чл. 9, ал. 2

4

Австрия

чл. 9, ал. 2

6

Бахрейн

чл. 9, ал. 2

7

Беларус

чл. 9, ал. 2

9

Канада

чл. 9, ал. 2

30

Корейска народнодечл. 9, ал. 2
мократична република

31

Република Корея

чл. 9, ал. 2

34

Ливан

чл. 9, ал. 2

36

Люксембург

чл. 9, ал. 2

37

Молдова

чл. 9, ал. 2

38

Монголия

чл. 9, ал. 2

39

Черна гора

чл. 9, ал. 2

40

Мароко

чл. 9, ал. 2

41

Северна Македония

чл. 9, ал. 2

42

Норвегия

чл. 9, ал. 2

43

Полша

чл. 9, ал. 2

44

Португалия

чл. 9, ал. 2

47

Русия

чл. 9, ал. 2

48

Саудитска Арабия

чл. 9, ал. 2

49

Сърбия

чл. 9, ал. 2

50

Сингапур

чл. 9, ал. 2

51

Словакия

чл. 9, ал. 2

57

Тайланд

чл. 9, ал. 2

58

Турция

чл. 9, ал. 2

59

Украйна

чл. 9, ал. 2

60

Обединени арабски
емирства

чл. 9, ал. 2

Обединено кралство

чл. 9, ал. 2

61
62
63

Съединени американчл. 9, ал. 2
ски щати
Виетнам

чл. 9, ал. 2

Член 35 – Влизане в сила
Уведомление за избор на незадължителни
разпоредби
Съгласно чл. 35, ал. 3 от Конвенцията
единствено за целите на своето прилагане
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на чл. 35, ал. 1, буква „б“ и ал. 5, буква „б“
Република България избира да замени израза
„данъчни периоди, започващи на или след
изтичането на период“ с израза „данъчни
периоди, започващи на или след 1 януари на
следващата година, започваща на или след
изтичането на период“.
Резерва
Съгласно чл. 35, ал. 6 от Конвенцията
Република България запазва правото да не
прилага чл. 35, ал. 4 по отношение на своите
обхванати данъчни спогодби.“
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 10 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3587

УКАЗ № 154
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед
на Република България между Република
България, от една страна, и Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие,
от друга страна, приет от 47-ото Народно
събрание на 10 юни 2022 г.
Издаден в София на 17 юни 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за рат ифи ц и ра не на Споразу мен ие то за
извършване на Икономически преглед на
Република България между Република Бъл
гария, от една страна, и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие, от
друга страна
Член единствен. Ратифицира Споразумението за извършване на Икономически преглед
на Република България между Република
България, от една страна, и Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие,
от друга страна, сключено чрез размяна на
писма, подписани на 14 октомври 2021 г. в
София и на 28 декември 2021 г. в Париж.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.

ВЕСТНИК
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Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 10 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3585

УКАЗ № 155
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за ратифициране на Европейската социална харта
(ревизирана) (ДВ, бр. 30 от 2000 г.), приет от
47-ото Народно събрание на 10 юни 2022 г.
Издаден в София на 17 юни 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за изменение на Закона за ратифициране на
Европейската социална харта (ревизирана)
(ДВ, бр. 30 от 2000 г.)
§ 1. Точка 2 от декларацията към член
единствен се изменя така:
„2. Обвързва се с чл. 1, чл. 2, ал. 2 – 7, чл. 3,
чл. 4, ал. 2 – 5, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 8, чл. 9,
чл. 10, ал. 2, ал. 3, буква „а“ и ал. 4, чл. 11,
чл. 12, чл. 13, ал. 1 – 3, чл. 14, чл. 16, чл. 17,
ал. 2, чл. 18, ал. 4, чл. 19, ал. 5 и 9, чл. 20, чл. 21,
чл. 22, чл. 24, чл. 25, чл. 26, чл. 27, ал. 2 и 3,
чл. 28 и чл. 29 от част II на хартата.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът за ратифициране на чл. 2,
ал. 3, част II от Европейската социална харта
(ревизирана) (ДВ, бр. 12 от 2007 г.) се отменя.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 10 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
3586

УКАЗ № 156
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението между Република България и Република
Австрия за прекратяване на Договора между
Република България и Република Австрия

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 22 януари 1997 г.
в София, приет от 47-ото Народно събрание
на 9 юни 2022 г.
Издаден в София на 17 юни 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Република България и Република Австрия за
прекратяване на Договора между Република
България и Република Австрия за взаимно
насърчаване и защита на инвестициите, под
писан на 22 януари 1997 г. в София
Член единствен. Ратифицира подписаното
на 10 декември 2021 г. в Брюксел Споразумение между Република България и Република
Австрия за прекратяване на Договора между
Република България и Република Австрия за
взаимно насърчаване и защита на инвестиции
те, подписан на 22 януари 1997 г. в София.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание
на 9 юни 2022 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев

ВЕСТНИК

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 17 ЮНИ 2022 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 181 на Министерския съвет от 2009 г. за
определяне на стратегическите обекти и дей
ности, които са от значение за националната
сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 71 и 77 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г.,
бр. 5 и 21 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 28
и 57 от 2015 г., бр. 22, 27 и 51 от 2016 г., бр. 86
от 2017 г., бр. 9 и 81 от 2019 г., бр. 33 и 87 от
2021 г. и бр. 41 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1, раздел
VI Сектор „Енергетика“, т. 2 „Стратегически
обекти“, подточка 2.19 след думите „Полски
Сеновец“ съюзът „и“ се заменя със запетая и
накрая се добавя „и „Нова Провадия“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков

3584

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 149
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Камен Димов Велев
с орден „Стара планина“ първа степен за
неговите изключително големи заслуги към
Република България в областта на техническите науки.
Издаден в София на 13 юни 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
3769

БРОЙ 47

Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3736

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 17 ЮНИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 454 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на допълнителни разходи по бю
джета на Министерството на транспорта и
съобщенията за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 110 от
2021 г.; доп., бр. 31 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1а, в т. 2.3
след думите „за 2019 г.“ се добавя „или които са претърпели загуби поради пандемията
COVID-19 през 2020 г. или 2021 г.“.
§ 2 . В п реход н и т е и за к л юч и т ел н и т е
разпоредби на Постановление № 51 на Министерския съвет от 2022 г. за допълнение
на Постановление № 454 на Министерския
съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министер-
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ст во то на т ранспор та и съобщени я та за
2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2022 г.), в § 3 ал. 3 се
изменя така:
„(3) Средствата за превозвачите, които
са претърпели загуби поради пандемията
COVID-19 през 2020 г. или 2021 г. по т. 2.3
от приложението към чл. 1а, се предоставят
след получаването на положително становище о т Европейската ком иси я о т носно
съвместимостта на помощта с вътрешния
пазар въз основа на член 107, параграф 3,
буква „б“ от Договора за функционирането
на Европейския съюз.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от
8 юни 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3737

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
ОТ 20 ЮНИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за общите изисквания
към информационните системи, регистрите
и електронните административни услуги,
приета с Постановление № 3 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2018 г. и бр. 4
от 2020 г.), навсякъде думите „Председателят
на Държавна агенция „Електронно управление“, „председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“, „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
и „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с „Министърът
на електронното управление“, „министърът
на електронното управление“, „министъра
на електронното управление“ и „Министерството на електронното управление“.
§ 2. В Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност,
приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 от
2019 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2022 г.), навсякъде
думите „Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“, „председателя на
Държавна агенци я „Електронно у правление“ и „агенцията“ се заменят съответно с
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„Министърът на електронното управление“,
„министъра на електронното управление“ и
„министерството“.
§ 3. В Правилника за прилагане на закона за електронната идентификация, приет
с Постановление № 235 на Министерския
съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 5 от 2017 г.), навсякъде думите „Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“, „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
и „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с „Министърът
на електронното управление“, „министъра на
електронното управление“ и „Министерството
на електронното управление“.
§ 4. В Правилника за организацията и
дейността на Съвета по киберсигурността,
приет с Постановление № 375 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 102 от
2019 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2022 г.), в чл. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „заместник министърпредседател, който е определен от министърпредседателя“ се заменят с „министърът на
електронното управление“.
2. В ал. 2:
а) създава се т. 8а:
„8а. министърът на електронното управ
ление;“
б) т. 15 се отменя.
§ 5. В Наредбата за стандартните условия
за повторно използване на информация от
обществения сектор и за нейното публикуване
в отворен формат, приета с Постановление
№ 147 на Министерския съвет от 2016 г. (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2020 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 10, ал. 2, изречение второ думата
„председателя“ се заменя с „министъра на
електронното управление“.
2. Навсякъде думите „Председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“
и „Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с „Министърът на
електронното управление“ и „Министерството
на електронното управление“.
§ 6. В Наредбата за условията и реда за
функциониране на националната система за
ранно предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при
въздушна опасност, приета с Постановление
№ 48 на Министерския съвет от 2012 г. (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2014 г., бр. 61 от 2019 г. и бр. 65 от 2021 г.), в
чл. 33 думите „ръководителите на Държавна
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агенция „Електронно управление“ се заменят
с „министъра на електронното управление,
ръководителите на“.
§ 7. В Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246 от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп.,
бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г.,
бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 27 от
2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 61 от 2017 г., бр. 7
и 56 от 2019 г., бр. 9 от 2020 г. и бр. 27 и 90 от
2021 г.), в чл. 5а, ал. 3 думите „председателя на
Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят с „министъра на електронното
управление“.
§ 8. В Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни,
приет с Постановление № 332 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 76 от 2017 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 8, ал. 8 думите „Държавна агенция
„Електронно управление“ се заменят с „Министерството на електронното управление“.
2. Навсякъде в правилника думите „Председателят на Държавна агенция „Електронно
управление“, „председателят на Държавна
агенция „Електронно управление“ и „председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ се заменят съответно с „Министърът
на електронното управление“, „министърът
на електронното управление“ и „министъра
на електронното управление“.
§ 9. В Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция
„Пътна инфраструктура“, приет с Постановление № 295 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 102 от 2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г.,
бр. 14, 22, 60 и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г.,
бр. 60 и 102 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 88
от 2016 г., бр. 2, 70 и 91 от 2018 г., бр. 12 и
52 от 2019 г. и бр. 70 от 2020 г.), в чл. 19а,
т. 12 думите „Държавна агенция „Електронно
управление“ се заменят със „задължителните
разпореждания съответно на Министерството
на електронното управление“.
§ 10. В Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2018 г.
(обн., ДВ, бр. 63 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 101
от 2021 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 27, т. 25 думите „Държавната агенция за електронно управление“ се заменят с
„Министерския съвет“.
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2. Навсякъде в правилника думите „Министерството на земеделието, храните и горите“,
„Министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и
горите“ и абревиатурата „МЗХГ“ се заменят
съответно с „Министерството на земеделието“,
„Министърът на земеделието“, „министъра на
земеделието“ и „МЗм“.
§ 11. В Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262
на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ,
бр. 90 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2014 г.
и бр. 20 от 2021 г.), в чл. 7, ал. 5 думите „Държавна агенция „Електронно управление“ се
заменят с „Министерството на електронното
управление“.
§ 12. В Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“, приложение № 1 към чл. 2 на
Постановление № 21 на Министерския съвет
от 2019 г. (ДВ, бр. 12 от 2019 г.), в чл. 3, ал. 2,
т. 12 думите „Държавна агенция „Електронно
управление“ се заменят с „Министерството
на електронното управление“.
§ 13. В Правилника за устройството и
организаци ята на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи, приет
с Постановление № 83 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96
от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г.
и бр. 59 от 2021 г.), в чл. 54б, ал. 2 думите
„Държавна агенция „Електронно управление“
се заменят съответно с „Министерството на
електронното управление“.
§ 14. В Наредбата за удостоверенията за
електронен подпис в администрациите, приета
с Постановление № 97 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 5 от 2017 г.), в чл. 27, ал. 3, изречение
първо думите „председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“ се заменят
с „министъра на електронното управление“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
3759
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ДОГОВОРЕНОСТ

за сътрудничество в областта на образова
нието и културата между правителството на
Република България и правителството на
Република Корея
(Утвърдена с Решение № 354 от 30 май 2022 г.
на Министерския съвет. В сила от 1 юни
2022 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Корея (наричани
по-долу „страните“),
водени от желанието да задълбочат съществуващите приятелски отношения между
двете държави,
убедени, че сътрудничеството в областта
на образованието и културата ще допринесе
за подобряване на взаимното разбирателство
между техните народи,
като се позовават на Спогодбата за сътрудничество в областта на културата между
правителството на Република България и правителството на Република Корея, подписана
в София на 17 януари 1994 г.,
се договориха за следното:
Член 1
Цел
Целта на настоящата договореност е да
насърчи сът рудничеството в област та на
образованието, културата и изкуствата, медиите, както и сдруженията за приятелство,
въз основа на принципите на реципрочност
и взаимна изгода.
Член 2
Образование
1. За насърчаване на сътрудничеството в
областта на образованието:
(а) Двете страни ще положат усилия за
размяна на група от експерти от всяка от
ст рани те за к рат косрочно посещение на
рец ип рочни нача ла с цел запознаване с
образователната система, опита и организацията на средното и висшето образование
на другата страна.
(б) Двете страни ще насърчават и подпомагат директните връзки между техните
образователни институции и ще насърчават
студентите и научните работници от другата
страна при кандидатстването им за обучение
и изследователска дейност във висшите училища на своята страна.
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(в) Двете страни ще си предоставят взаимно
при поискване учебници, литература, академични и други информационни материали от
взаимен интерес.
(г) Българската ст рана ще предоставя
ежегодно на реципрочна основа до десет (10)
стипендии на корейски студенти за пълен срок
на обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и
в образователната и научна степен „доктор“
в държавни висши училища в Република
България.
(д) Българската страна ще предостави на
тези студенти от Република Корея, които не
владеят български език, безплатно специализирано обучение по български език преди
началото на обучението им за образователноквалификационна степен.
(е) Корейската страна ще предоставя ежегодно на реципрочна основа до десет (10)
стипендии на студенти от България за пълен
срок на обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“
и в образователната и научна степен „доктор“
във висши училища в Република Корея.
(ж) Корейската страна ще предостави на
тези студенти от България, които не владеят
корейски език, безплатно специализирано
обучение по корейски език преди началото
на обучението им за образователно-квалификационна степен.
(з) В допълнение към стипендиите, упоменати в подточки (г) и (е), корейската страна
ще предоставя ежегодно до максимум пет (5)
стипендии на български студенти в областта
на науката и инженерството за пълен срок на
обучение в образователно-квалификационната степен „магистър“ и в образователната и
научна степен „доктор“ в Корейския институт
за наука и технологии в Република Корея.
(и) Двете страни съдействат за предоставянето на допълнителни стипендии за обучение
и специализация на гражданите на другата
страна във висшите училища на своята държава. Бройката и условията за обучение и
специализация ще се договарят по дипломатически път.
(й) Всяка от страните ще прилага по отношение на студентите от другата страна,
които се обучават във висши училища на
нейната територия, таксите и правилата на
националното законодателство в областта на
образованието.
(к) Всяка от страните ще насърчава изучаването и изследването на езика и литературата
на другата страна, като за целта в съответствие с практическите си нужди страните
разменят лектори на реципрочна основа от
своите университети.
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(л) Двете страни ще си отправят взаимно
покани за участие в международни конференции и семинари, които се провеждат на
техните територии.
(м) Децата на служителите от дипломатическите мисии на всяка от страните ще бъдат
поставени при условията на местните ученици
във връзка с таксите за обучение в началните
и средните училища в страната партньор, с
изключение на училищата по изкуствата.
2. Персоналният обмен по тази Договореност се осъществява при съблюдаване на
следните общи и финансови разпоредби:
(а) Изпращащата страна уведомява приемащата страна за посещения на лица не покъсно от пет (5) месеца преди посещението.
Приемащата страна дава съгласие не по-късно
от два (2) месеца след уведомлението.
(б) Изпращащата страна или лицата, пътуващи по тази Договореност, заплащат пътните
разходи до столицата на приемащата страна
и обратно.
(в) При краткосрочни посещения:
1) Приемащата страна покрива разходите
за квартирни, храна, вътрешен транспорт
съобразно разпоредбите на местното законодателство.
2) Приемащата страна при необходимост
осигурява медицинско обслужване въз основа
на медицинска застраховка, направена за времето на целия престой в приемащата страна,
която е за сметка на изпращащата страна.
(г) При дългосрочни посещения:
1) Двете страни освобож дават стипендиантите, приети по т. 1 (г) и (е) на този
член, от такси за обучение и им осигуряват
стипендия съгласно действащото в страната
законодателство.
2) Българската страна предоставя на лицата
по т. 1 (г) на този член настаняване срещу
заплащане в студентско общежитие при субсидирани от държавата условия. Стипендиантите имат право на хранене в студентски
стол срещу заплащане при условията и реда за
студентите в степен „бакалавър“, „магистър“
и докторантите на приемащата страна. Корейската страна поема разходите по пребива
ване, които включват такси за настаняване
и храна, които студентите по т. 1 (е) от този
член трябва да заплащат на съответната институция, в зависимост от условията.
3) Бъ л гарск ата с т ра на п редос та вя на
лицата по т. 1 (г) на този член медицински
грижи въз основа на медицинска застраховка съгласно българското законодателство.
Корейската страна предоставя на лицата по
т. 1 (е) на този член медицински грижи въз
основа на медицинска застраховка съгласно
действащите в страната правила и условия,
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валидни за чуждестранни студенти в Република Корея.
3. Българската страна освобождава корейските студенти, които посещават България
по тази Договореност с цел да се обучават в
държавните висши училища съгласно т. 1 (г)
от този член, от заплащане на такси за визи,
такси, свързани с пребиваването им или с
продължаването на срока на техния престой.
Корейската страна освобождава българските
студенти, посещаващи Корея с цел обучение
във висшите и образователните институции
съгласно т. 1 (е) на този член, от такси за визи,
такси, свързани с пребиваването им или с
продължаването на срока на техния престой.
Член 3
Култура и изкуство
1. Страните стимулират сътрудничеството
в областта на културата и изкуството чрез:
(а) организиране на културни прояви и
обмен на информация за културата на техните
страни с цел по-добро запознаване на техните
народи с културата на другата страна;
(б) съдействие за организацията на Дните
на българската култура в Корея и на Дните
на корейската култура в България;
(в) насърчаване на обмена на изложби в
областта на културното наследство и художествени изложби и стимулиране на обмена
на информация и експертен опит в областта
на културния туризъм;
(г) полагане на усилия за обмен на групи
до четири (4) изявени творци и/или експерти
за период от максимум десет (10) дни всяка
година;
(д) изпращане на покани за международни
фестивали, конкурси, конференции и други
културни мероприятия, които ще се провеждат
на техните територии;
(е) насърчаване на обмена на театрални
трупи и експерти, музиканти, танцьори и
други изпълнители, както и аудио-визуални
материали и информация;
(ж) оказване на съдействие на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
в България и Националната библиотека в
Корея за подписване на споразумение за
конкретни форми на сътрудничество между
двете библиотеки;
(з) оказване на съдействие на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ на
България и Корейския филмов съвет за обмен
на информация, експертен опит и взаимно
сътрудничество, особено по отношение на
филмови фестивали;
(и) оказване на съдействие на Министерството на културата на България и Корейския
институт за култура и туризъм за обмен на
експерти и експертен опит и друга информация;
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(й) оказване на съдействие на ресорните
ведомства за опазване на недвижимото и
движимото културно наследство в България
и Корея, за обмен на експерти в областта на
консервацията и реставрацията на културни
ценности и разработване на устойчиви подходи
за опазване в съответствие със съответните
многостранни и двустранни международни
договорености в тази област;
(к) организиране на културни прояви, обмен
на експерти, опит и информация във връзка
с опазването на нематериалното културно
наследство;
(л) насърчаване на Държавна агенция „Архиви“ на България и Националния архив в
Корея за обмяна на съответната информация
и експертен опит;
(м) оказване на съдействие на издателствата
в техните две държави за обмена на съответната информация и отправяне на покани към
тях за участие в национални и международни
панаири на книгата, които се провеждат на
техните територии;
(н) насърчаване на техните музеи и художествени галерии за обмен на художествени
и литературни творби, както и за обмен на
посещения на експерти в рамките на техните
бюджетни ограничения;
(о) насърчаване на преките контакти и
обмена на информация между циркови групи, фотографски организации и артистични
институции;
(п) всякакви други форми на сътрудничество
в областта на културата и изкуствата, които
могат да бъдат договорени между двете страни.
2. Конкретните процедури за обмена на
изложби се установяват в отделни допълнителни споразумения.
3. Страните си сътрудничат за забраняване
и предотвратяване на незаконната търговия
с движими култу рни ценности. Страните
си съдействат при търсенето и връщането
на незаконно изнесени културни ценности
в съответствие с международните спогодби,
които са обвързващи за техните държави,
както и с националното им законодателство.
Конкретните форми на сътрудничество по тази
точка могат да бъдат обект на допълнително
споразумение.
Член 4
Медии
1. Страните насърчават сътрудничеството
в областта на медиите, включително телевизията, радиото и печата, чрез:
(а ) насърчаване на преките контакти между
Българската телеграфна агенция и агенция
„Йонхап“ в Корея чрез обмен на информация
по важни въпроси, снимки и статии от печата,
както и посещения на журналисти;
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(б) всякакви други форми на сътрудничество
в областта на медиите, които могат да бъдат
договорени между двете страни.
2. Страните насърчават сътрудничеството
между Комисията за регулиране на съобщенията и Съвета за електронни медии на
България и Министерството на науката и
информационните и комуникационни технологии на Корея чрез:
(а) обмен на информация относно съответните законови и подзаконови разпоредби
на двете държави;
(б) отправяне на покани към представители
на другата институция за международни конференции и семинари, които ще се проведат
в техните държави, и
(в) подпомагане на медийните компании в
двете държави при установяването на преки
контакти.
Член 5
Сдружения за приятелство
Страните насърчават дейността на Корейско-българското сдружение за приятелство и
Корейско-българската асоциация за културен
обмен с цел подобряване на познаването на
другата страна от техните народи.
Член 6
Уреждане на спорове
Всички спорове, които може да възникнат
във връзка с тълкуването или изпълнението
на настоящата Договореност, се уреждат посредством консултации между страните.
Член 7
Общи и финансови условия
1. Тази Договореност не изключва други
дейности и посещения, предложени или договорени между двете страни предварително
чрез официална кореспонденция.
2. Посочените в Договореността дейности
и обмен ще се осъществяват в рамките на
финансовите възможности, с които разполагат
двете страни.
Член 8
Влизане в сила, срок на валидност и пре
кратяване
1. Всяка страна уведомява писмено другата
страна по дипломатически път за изпълнението
на своите национални процедури, необходими
за влизането в сила на настоящата Договореност. Настоящата Договореност влиза в сила
на датата на последното уведомление за период
от четири (4) години. Валидността є може да
бъде удължавана за срок от една (1) година
при взаимно писмено съгласие на страните.
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2. Настоящата Договореност може да бъде
изменена или допълнена при взаимно писмено
съгласие на страните по искане на всяка от
страните. Всяко изменение или допълнение
представлява неразделна част от настоящата
Договореност.
3. Всяка от страните може да прекрати
Договореността, като изпрати уведомление
до другата страна по дипломатически път.
Прекратяването влиза в сила шест (6) месеца
след уведомлението. Договореността не може
да бъде прекратена в последните шест (6)
месеца от периода є на валидност.
В доказателство за което долуподписаните
лица, надлежно упълномощени от техните
правителства, подписаха настоящата Договореност.
Съставена в два екземпляра на 30 март
2022 г. в гр. Сеул на български, корейски и
английски език, като всички текстове имат
еднаква сила. В случай на различия при
тълкуването предимство има текстът на английски език.
За правителството
За правителството на
на Република България:
Република Корея:
Петко Драганов,
Чой Джонг Мун,
извънреден и
заместник-министър
пълномощен
на външните работи
посланик на
Република България
в Република Корея
3726
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-919
от 2017 г. за размера на основните месечни
възнаграждения на държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи и
размера на началните и на максималните
заплати за длъжност на лицата, работещи
по трудово правоотношение (обн., ДВ, бр. 60
от 2017 г.; изм., бр. 4, 16, 69 и 106 от 2018 г.,
бр. 3, 40, 84, 93 и 107 от 2020 г., бр. 41 и 102
от 2021 г. и бр. 34 от 2022 г.)
§ 1. В приложение № 3 към чл. 5 и чл. 6,
ал. 6 „В. Лица, работещи по трудово правоотношение“, раздел „II. Специалисти със средно
образование и професионална квалификация“,
раздел „III. Специалисти със средно образование“, раздел „IV. Помощен персонал със
средно образование“, раздел „V. Квалифицирани
работници“, раздел „VI. Неквалифицирани работници“ и раздел „VII. Приложни специалисти
със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито правоотношения се
преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от
ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) и за държавни служители със средно образование, чиито
правоотношения се преобразуват съгласно § 70,
ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)“
се правят следните изменения на начална зап
лата за длъжност:

„В. ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ
№

Длъжностни наименования

1
II.

2

Код по
Националната
класификация
на професиите и
длъжностите
3

4

Заплата за длъжност
начална максимална
5

6

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

II.1.

Първа група

1

Техник, строителство и архитектура

3112

3009

710

990

2

Технически ръководител, строителство

3123

3001

710

990

II.2. Втора група
1

Техник, инвеститорски контрол

3112

3007

710

903

2

Инспектор, контрол на общоопасни средства

3119

3048

710

903

3

Техник, гражданско строителство (конструктор)

3112

3004

710

903

4

Техник-механик, експлоатация на автомобилния
транспорт

3115

3045

710

903

5

Техник, механик/дозиметрични прибори

3115

3004

710

903

6

Техник, механик/организационна техника и технически средства

3115

3004

710

903

7

Техник, механик/технически контрол на МПС

3115

3004

710

903

8

Техник, производствени резултати

3119

3010

710

903

9

Организатор/въоръжението

3343

3007

710

903
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4

5

6

10

Организатор/вещево осигуряване

3343

3007

710

903

11

Организатор/финансиране на строителството

3343

3007

710

903

12

Счетоводител

2411

6004

710

903

13

Техник, асансьорна техника

3113

3002

710

903

14

Техник, електронна техника

3114

3007

710

903

15

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

3115

3039

710

903

16

Тех ник, механик/нестандартно противопожарно
оборудване

3115

3004

710

903

17

Техник, телекомуникации

3522

3007

710

903

18

Технолог/производствена база

3119

3044

710

903

19

Лаборант/аналитик

7549

2005

710

903

20

Лаборант, препаратор

3212

3006

710

903

21

Фотограф

3431

3001

710

903

22

Техник, електрически системи

3113

3006

710

903

23

Техник, медицинска техника

3119

3006

710

903

24

Административен секретар/Организатор на Академичен съвет и Специализиран научен съвет – АМВР

3343

3001

710

903

25

Техник-механик самолетна техника

3115

3018

710

903

26

Техник-механик

3115

3004

710

903

27

Авиомеханик

3155

3001

710

903

28

Ветеринарен техник (фелдшер)

3240

3003

710

903

III.

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
3359

3027

710

1 697

III.1.

Първа група

1

Технически сътрудник към кабинета на министър

2

Управител, спортни дейности

1431

3016

710

896

3

Управител/общежитие

1120

7023

710

896

4

Управител/учебна база

1120

7023

710

896

5

Управител, стол

1412

3007

710

896

6

Управител, хижа

1439

3006

710

896

7

Дактилоскопист

3355

3010

710

896

8

Технически изпълнител/по заплащането на труда

4110

2006

710

896

9

Сътрудник, охрана/граничен контрол

5414

3010

710

896

10

Сътрудник, охрана

5414

3010

710

896

11

Инструктор

5169

3007

710

896

12

Оркестрант

2652

6004

710

896

13

Оператор, център обаждания

4222

3001

710

896

4311

2002

710

886

III.2.

Втора група

1

Касиер, домакин/„Пътна полиция“

2

Системен оператор

3513

3003

710

886

3

Оператор, стая с контролни съоръжения/СОД

3522

3016

710

886

4

Началник, склад

4321

2021

710

886

2001

710

876

III.3.

Трета група

1

Завеждащ, административна служба

4110

2

Отчетник, планиране на материали

4322

2002

710

876

3

Технически изпълнител/„Пътна полиция“

4110

2006

710

876

4

Технически изпълнител/„Човешки ресурси“

4110

2006

710

876
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1

2

3

4

5

6

5

Технически изпълнител/учебно-методическа дейност

4110

2006

710

876

6

Технически изпълнител/научно-приложно звено

4110

2006

710

876

7

Диспечер, транспортни средства

4323

2007

710

876

8

Управител/ведомствен жилищен фонд

1120

7023

710

876

9

Телефонист/междуселищен номератор

4223

2002

710

876

10

Секретар

4120

2001

710

876

11

Завеждащ, техническа служба

4110

2002

710

876

IV.

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

IV.1.

Първа група

1

Снабдител, доставчик

4321

2015

710

863

2

Домакин

4321

3022

710

863

3

Организатор/медицински регистратор

3343

3007

710

863

4

Машинописец I категория

4131

2001

710

863

2006

710

844

IV.2.

Втора група

1

Технически изпълнител

4110

2

Деловодител

4415

2003

710

844

3

Магазинер

4321

2008

710

844

4

Машинописец II категория

4131

2001

710

844

IV.3.

Трета група

1

Куриер

9621

0001

710

838

2

Продавач, бюфет

5212

0001

710

838

3

Продавач, книги

9520

0002

710

838

4

Сервитьор

5131

2004

710

838

5

Администратор, хотел

4224

3002

710

838

6

Касиер

5230

1001

710

838

7

Калкулант

4311

2001

710

838

8

Дезинфектатор

5329

1003

710

838

V.

КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ

1

Бояджия, сгради

7131

1001

710

876

2

Бръснар

5141

2002

710

876

3

Фризьор

5141

2001

710

876

4

Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)

7126

2002

710

876

5

Водач, електрокар

8344

2003

710

876

6

Водач, мотокар

8344

2004

710

876

7

Дърводелец

7115

2002

710

876

8

Електромонтьор

7412

2009

710

876

9

Заварчик

7212

1001

710

876

10

Кранист

8343

2001

710

876

11

Главен готвач

3434

2001

710

876

12

Готвач

5120

2001

710

876

13

Помощник-готвач

5120

2003

710

876

14

Майстор-сладкар

7512

2008

710

876

15

Сладкар

5120

2002

710

876
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16

Транжор

7511

1019

710

876

17

Машинист, пътно-строителни машини

8342

2007

710

876

18

Автомонтьор

7231

2001

710

876

19

Монтьор, печатарско оборудване

7233

2025

710

876

20

Монтьор, вътрешноотоплителни инсталации

7127

2003

710

876

21

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

7233

2031

710

876

22

Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване

7233

2030

710

876

23

Моделиер-конструктор, облекла

7531

3009

710

876

24

Огняр

8182

2004

710

876

25

Печатар/полиграфист

7322

2014

710

876

26

Монтьор, корабно оборудване

7233

2019

710

876

27

Работник по ремонт на въоръжението

7549

2020

710

876

28

Ретушьор

7321

2029

710

876

29

Сарач

7536

1021

710

876

30

Работник, строителството

9312

0003

710

876

31

Стругар

7223

1015

710

876

32

Фрезист

7223

2041

710

876

33

Шивач

7533

1014

710

876

34

Шлосер

7222

3011

710

876

35

Шофьор, противопожарен автомобил

8332

2001

710

876

36

Шофьор, товарен автомобил

8332

2010

710

876

37

Шофьор, автобус

8331

2002

710

876

38

Шофьор, лекотоварен автомобил

8322

2006

710

876

39

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

8332

2005

710

876

40

Шофьор, лек автомобил до 9 места

8322

2002

710

876

41

Шофьор, тежкотоварен автомобил

8332

2009

710

876

VI.

НЕКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ
5164

1009

710

774

1

Гледач, служебни животни

2

Камериер/камериерка

5162

1001

710

774

3

Перач, ръчно

9121

0003

710

774

4

Общ работник

9622

0001

710

774

5

Работник, кухня

9412

0003

710

774

6

Работник, озеленяване

9214

0015

710

774

7

Спасител, плаж

5419

1002

710

774

8

Санитар

5321

1002

710

774

9

Пазач

9510

0005

710

774

10

Чистач

9112

0004

710

774

VII.

Приложни специалисти със спомагателни функции и средно образование (за служители, чиито
правоотношения се преобразуват съгласно § 70, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)
и за държавни служители със средно образование, чиито правоотношения се преобразуват
съгласно § 70, ал. 1, т. 2 от ЗИДЗМВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.)

1

Старши специалист

3359

3022

710

1 258

2

Младши специалист

3359

3021

710

1 172

“

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 април 2022 г.
Министър:
Бойко Рашков
3695
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извърш
ване на дейност като регулиран пазар, пазарен
оператор, за организиране на многостранна
система за търговия или организирана сис
тема за търговия, за извършване на дейност
като инвестиционен посредник, инвестици
онно дружество, управляващо дружество,
дружество със специална инвестиционна
цел, национален инвестиционен фонд, лице,
управляващо алтернативен инвестиционен
фонд, и доставчик на услуги за докладване
на данни (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 84 от 2005 г.; изм., бр. 104 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 83 от 2007 г.;
попр., бр. 87 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 28 от
2009 г., бр. 53 от 2015 г., бр. 63 от 2016 г. и
бр. 8 от 2021 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите „фонд, лице, управляващо алтернативен
инвестиционен фонд, и доставчик на услуги
за докладване на данни“ се заменят с „фонд
и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд“.
§ 2. В чл. 1 думите „доставчик на услуги
за докладване на данни“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 3. В чл. 8 думите „Закона за дружествата
със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ)“
се заменят със „Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел и за дружествата
за секюритизация (ЗДСИЦДС)“.
§ 4. В чл. 9, ал. 2 думите „името (собствено,
бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“,
а след думите „адресната регистрация“ се
поставя запетая и се добавя „адрес за кореспонденция, ако е различен от адресната
регистрация“.
§ 5. В чл. 10, т. 4 думите „името (собствено,
бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „ЗДСИЦ“ се заменят с „отменения Закон за дружествата със специална
инвестиционна цел (ЗДСИЦ), ЗДСИЦДС“.
2. В т. 9 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с
„отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „шест месеца“ се
заменят с „една година“.
2. В ал. 9, т. 4 думите „името (собствено,
бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „както следва“
се заменят с „като“;
б) в т. 1 думата „т.“ се заменя с „подточка“,
а думите „Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943,

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

които включват“ се заменят с „Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1943 включват“;
в) създава се нова т. 2:
„2. към доку ментаци ята по чл. 4, бу ква „а“, подточка „iv“ от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1943 се предоставят и препоръките,
дадени от съответните лица;“
г) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думата
„т.“ се заменя с „подточка“, думата „която“
и запетаята пред нея се заличават, думите
„което е член“ се заменят с „което е избрано
за член“, а след думата „действително“ се
добавя „ще“;
д) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думата
„т.“ се заменя с „подточка“, а думата „която“
и запетаята пред нея се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 7 думите „кредитна институция или
застраховател“ се заменят с „кредитна институция, застраховател или презастраховател“;
б) в т. 8 след думите „надлежния ред“ се
поставя запетая и се добавя „както и когато
са минали повече от 5 години от влизането в
сила на акта за отнемане на лиценза“;
в) в т. 9 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“;
г) в т. 10 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с
„отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС, ЗКИ“.
§ 9. В чл. 19а, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с
„отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“.
2. В т. 10 думите „кредитна институция или
застраховател“ се заменят с „кредитна институция, застраховател или презастраховател“.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Към заявлението“
се добавя „по чл. 18, ал. 1“, а след думите „Европейските надзорни органи“ се добавя „JC/
GL/2016/01, издадени от Европейския банков
орган, Европейския орган за застраховане
и професионално пенсионно осигуряване и
Европейския орган за ценни книжа и пазари
(Съвместни насоки за пруденциална оценка на
придобивания и увеличения на квалифицирани
участия във финансовия сектор)“.
2. В ал. 13 думите „квалифицираното си
участие“ се заменят с „квалифицираното му
участие“, а думите „на Европейските надзорни
органи“ се заличават.
§ 11. В чл. 25а се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава второ изречение: „Ако
не се предвижда промяна в лицата по изречение първо, това изрично се декларира, като
данните и документите по чл. 6 от Делегиран
регламент (ЕС) 2017/1946 не се предоставят.“
2. Създават се ал. 5 – 9:
„(5) В съответствие с вида и размера на
квалифицираното участие се представят документи, удостоверяващи професионалната
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квалификация и опит, относими към дейността на инвестиционния посредник съоб
разно услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2
и 3 ЗПФИ в съответствие с изискванията на
Съвместните насоки за пруденциална оценка
на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор
и чл. 9, буква „б“ от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/1943.
(6) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат
данни за лицата, с които придобиващото лице
е свързано, и за отношенията на свързаност
с оглед преценка на критерия по чл. 9, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943.
(7) Когато придобиващото лице попада
в някоя от хипотезите по чл. 262 ЗПФИ, се
прилагат данни за приложимата хипотеза и
за съответния компетентен орган от друга
държава членка. Когато придобиващото лице
не попада в някоя от хипотезите по чл. 262
ЗПФИ, това обстоя телст во се дек ларира
изрично.
(8) Към уведомлението по ал. 1 придобиващото лице представя декларация, че не
е дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество лице по смисъла
на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, съответно данни
и доказателства, че попада в някое от изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
(9) Към уведомлението по ал. 1 придобиващото лице, за целите на извършването
на п рецен к а на к ри т ери я по ч л. 9, бу ква „в“ от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1943,
представя декларация по определен от заместник-председателя образец за произхода
на средствата, от които са направени вноските срещу записаните акции или дялове,
вк лючително дали средствата са заемни,
както и за платените от лицето данъци през
последните 5 години, като към декларацията
прилага документи, доказващи посочените в
декларацията обстоятелства.“
§ 12. Член 25о се отменя.
§ 13. Член 25п се отменя.
§ 14. В чл. 26, т. 3, 5, 6 и 10 думите „името
(собствено, бащино и фамилно)“ се заменят
с „имената“.
§ 15. В чл. 26а, т. 5 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с
„имената“.
§ 16. В чл. 28, ал. 1, т. 6 и 7 думата „ЗДСИЦ“
се заменя с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“.
§ 17. В чл. 29, ал. 1, т. 2 думите „името
(собствено, бащино и фамилно)“ се заменят
с „имената“.
§ 18. В чл. 33, т. 6 и 8 – 10 думите „името
(собствено, бащино и фамилно)“ се заменят
с „имената“.
§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в основния текст думите „ал. 1, 3 и 5“
се заменят с „ал. 1 и 5“;
б) в т. 7 и 8 думата „ЗДСИЦ“ се заменя с
„отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“;
в) в т. 9 след думата „ЗПФИ“ се поставя
запетая, а думите „или ЗДСИЦ“ се заменят
с „отменения ЗДСИЦ, ЗДСИЦДС“;
г) в т. 11 думите „кредитна институция или
застраховател“ се заменят с „кредитна институция, застраховател или презастраховател“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 20. В чл. 37а, ал. 1, т. 9 думите „името
(собствено, бащино и фамилно)“ се заменят
с „имената“.
§ 21. В чл. 38а, ал. 1, т. 3, 5, 6, 9, 12 и в
ал. 5 думите „името (собствено, бащино и
фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 22. В чл. 38б, ал. 1, т. 9 и 11 думите
„името (собствено, бащино и фамилно)“ се
заменят с „имената“.
§ 23. В чл. 38д, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 и 5 думите „името (собствено,
бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
2. В т. 6 думите „една година“ се заменят
с „от три години“.
3. В т. 10 думите „името (собствено, бащино
и фамилно)“ се заменят с „имената“.
§ 24. В чл. 38е, ал. 1, т. 6 думата „името“
се заменя с „имената“.
§ 25. В чл. 38з, ал. 6, т. 2 думите „името
(собствено, бащино и фамилно)“ се заменят
с „имената“.
§ 26. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС“.
2. В т. 1 думите „чл. 7 ЗДСИЦ“ се заменят
с „чл. 9 ЗДСИЦДС“, а след думата „дружеството“ се поставя запетая и се добавя „във
формат, даващ възможност за търсене в него“.
3. В т. 2 думите „чл. 6, ал. 1 ЗДСИЦ“ се
заменят с „чл. 7 ЗДСИЦДС“.
4. В т. 3 думите „чл. 5, ал. 3 ЗДСИЦ“ се
заменят с „чл. 6, ал. 2 ЗДСИЦДС и за допускането им до търговия на регулиран пазар“.
5. В т. 4 думите „името (собствено, бащино
и фамилно)“ се заменят с „имената“.
6. В т. 5 думите „както и актуално удостоверение за вписването в съответния регистър
на чуждестранните лица“ и запетаята пред
тях се заличават.
7. В т. 6 думите „името (собствено, бащино
и фамилно)“ се заменят с „имената“, а думите
„както и актуално удостоверение за вписването
в съответния регистър на чуждестранните лица
или предоставяне на информация за осигурен достъп по интернет до този регистър“ и
запетаята пред тях се заличават.
8. В т. 7 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“, а
думите „всички други лица, оправомощени
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да управляват и представляват“ се заменят с
„прокуристите на“.
9. В т. 8 думите „на Българската народна
банка“ се заличават.
10. В т. 9 думите „обслужващото дружество или дружества“ се заменят с „третите
лица по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС“, а думите
„чл. 18 ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 27, ал. 1 и
3 ЗДСИЦДС“.
11. В т. 10 думите „името (собствено, бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“.
12. Точка 12 се изменя така:
„12. проект на правила за управление на
рисковете, в случай че дружеството участва в
учредяването или в придобиването на дялове
или акции в едно или повече специализирани
дружества по чл. 28, ал. 1 ЗДСИЦДС;“.
13. Създава се нова т. 13:
„13. доказателства за наличието на необходимите организация и ресурси на дружеството със специална инвестиционна цел за
извършване на дейността, която няма да бъде
възлагана на трети лица по чл. 27 ЗДСИЦДС;“.
14. Досегашната т. 13 става т. 14.
§ 27. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към за явлениет о по ч л. 11, а л. 1
ЗДСИЦДС за лицата, избрани или кандидати
за членове на съвета на директорите, и за
прокуристите на дружеството със специална
инвестиционна цел се прилагат:
1. за чуждите граждани – документи, удостоверяващи, че лицето не е осъждано, а когато
съответната юрисдикция не издава такива
док у мен т и, лицето дек лари ра на ли чието
или липсата на съответните обстоятелства,
както и изрично декларира, че в съответната
юрисдикция не се издават такива документи;
2. дек лараци я от съответното лице за
наличието или липсата на обстоятелствата
по чл. 10, ал. 2, т. 2 – 5 ЗДСИЦДС; в дек
ларацията по чл. 10, ал. 2, т. 5 ЗДСИЦДС
се посочват имената на другите членове на
съвета на директорите на дружеството със
специална инвестиционна цел и на членовете на управителния или контролен орган на
всяко трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС,
по отношение на които се декларира липсата
на съответните обстоятелства;
3. данни и документи, удостоверяващи завършено висше образование съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „б“;
4. подробна биографична справка;
5. данни и документи за удостоверяване
на професионален опит – собственоръчно
заверено копие от трудовата книжка и/или
служебна книжка (в цялост) и/или удостоверени я, слу жебни бележ к и, длъж ностни
характеристики и други документи, удостоверяващи заеманите от лицето длъжности,
посочени в биографичната справка, и естест-
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вото на придобития опит; в случаите, когато
придобитият опит от лицето е като член на
управителен, надзорен орган или прокурист на
юридическо лице, регистрирано в Република
България, се представят данни за наименованието и единния идентификационен код на
съответното дружество; в случаите, когато
придобитият опит от лицето е като член на
управителен, надзорен орган или прокурист
на юридическо лице, регистрирано в друга
държава, се представят заверени копия от
съответния регистър, ако не е предоставена
информация за осигурен достъп по интернет
до този регистър;
6. документи за удостоверяване на репутация – препоръки, референции и други
относими документи.“
2. В ал. 2 думите „както и други лица,
оправомощени да управляват и представляват
дружеството със специална инвестиционна
цел“ и запетаята преди тях и запетаята след
тях се заличават.
3. В ал. 4, т. 1 накрая се добавя „или предоставяне на информация за осигурен достъп
по интернет до този регистър“.
§ 28. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително и необходимите документи за доказване на произхода на средствата“.
§ 29. В чл. 42 след думата „заявлението“
се добавя „по чл. 11, ал. 1 ЗДСИЦДС“.
§ 30. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „обслужващото дружество“ се заменят с „трето лице
по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС“, а след думата
„заявлението“ се добавя „по чл. 11, ал. 1
ЗДСИЦДС“.
2. В т. 1 думите „обслужване на дейността
на дружеството със специална инвестиционна
цел“ се заменят с „възлагане на дейностите
на трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС под
отлагателно условие за влизането му в сила
след одобрение от Комисията, приложенията
към него и всички допълнителни споразумения
за последващото му изменение и допълнение,
ако има такива, сключени също под посоченото отлагателно условие“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. информация и документи, удостоверяващи наличието на необходимите организация,
ресурси и опит от третото лице за осъществяване на възложените дейности по чл. 27,
ал. 1 и 3 ЗДСИЦДС:
а) информация и документи, удостоверяващи капацитета на третото лице за изпълнение
на възложените дейности, включително наличен персонал и квалификацията му с оглед
изпълнение на задълженията по договора;
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б) информация и документи относно извършваните от третото лице дейности по
сключени договори;
в) други относими данни и документи, по
преценка на заявителя;“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. информаци я относно наличието на
сключени договори от третото лице по чл. 27,
ал. 4 ЗДСИЦДС с други дружества със специална инвестиционна цел;“.
5. В т. 4 думите „управляващи обслужващото дружество“ се заменят с „които са
членове на управителен или контролен орган
на трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС“,
думите „помежду си или на“ се заменят със
„с“, а думите „на обслужващото дружество
или“ се заличават.
6. Създават се т. 5 и 6:
„5. заверен препис от решението на компетентния съгласно устройствените актове орган
на дружеството със специална инвестиционна
цел за избор на третото лице и за сключване
на договор за възлагане на дейности;
6. данни за подизпълнителите, на които
третото лице е възложило или възнамерява
да възложи отделни дейности, и копие на
сключените договори и анекси/допълнителни
споразумения с подизпълнителите.“
§ 31. В чл. 43а се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „заявлението“ се добавя „по чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦДС“.
2. В т. 1 след думата „отбелязване“ се добавя „в режим на проследяване“, а след думите
„общото събрание“ се добавя „и във формат,
даващ възможност за търсене в него“.
§ 32. В чл. 43б, в текста преди т. 1 след
думата „заявлението“ се добавя „по чл. 15,
ал. 2 ЗДСИЦДС“.
§ 33. В чл. 43в се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „по
чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦ на замяна на обслужващо
дружество на дружество със специална инвестиционна цел към заявлението“ се заменят с
„на възлагане на дейностите по чл. 27, ал. 4
ЗДСИЦДС на трето лице към заявлението по
чл. 27, ал. 5 ЗДСИЦДС“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За издаване на одобрение на изменения и допълнения в договора за възлагане
на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4
ЗДСИЦДС към заявлението по чл. 27, ал. 5
ЗДСИЦДС се прилагат:
1. за верен п реп ис о т доп ъ л н и т ел но т о
споразумение за изменение и допълнение на
договора за възлагане на дейности на трето
лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС, сключено под
отлагателно условие за влизането му в сила
след одобрение от Комисията;
2. документите по чл. 43, т. 1, съответно ако
те вече са представени в Комисията – данни
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за тяхното представяне, документите по чл. 43,
т. 2, когато е налице промяна, и документите
по чл. 43, т. 5;
3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 34. Създава се чл. 43г:
„Чл. 43г. За одобрение на членове на съвета
на директорите и прокуристи на дружество
със специална инвестиционна цел към заявлението по чл. 15, ал. 1 ЗДСИЦДС се прилагат:
1. документите по чл. 40;
2. заверен препис от решението на съвета
на директорите на дружеството със специална инвестиционна цел, че лицето/лицата ще
бъде/бъдат предложени за избор от общото
събрание на дружеството, или заверен препис от решението на общото събрание на
дружеството.“
§ 35. Създава се чл. 43д:
„Чл. 43д. За одобрение на правилата за
управление на риска на дружество със специална инвестиционна цел и за одобрение
на промени в тях към заявлението по чл. 15,
ал. 3 ЗДСИЦДС се прилагат:
1. проект на правилата за у правление
на риска във формат, даващ възможност
за търсене в него и с отбелязване в режим
на проследяване на измененията, които ще
бъдат предложени за гласуване на общото
събрание;
2. протокол от заседание на управителния орган на дружеството със специална
инвестиционна цел за приемане на проекта
на правилата за управление на риска, които
ще бъдат предложени за гласуване на общото
събрание;
3. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена
в приложението към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, ако
таксата не е платена по електронен път.“
§ 36. В чл. 44, в текста преди т. 1 думите
„чл. 27, ал. 2 и 3 ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 32,
ал. 2 и 3 ЗДСИЦДС“.
§ 37. В чл. 47, ал. 1, в текста преди т. 1
думите „чл. 28 ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 33
ЗДСИЦДС“.
§ 38. В чл. 49а, в изречение първо думите „данни за“ се заменят с „информация
за осигурен“, а в изречение второ думите
„достъп до съответния регистър“ се заменят с „информацията по изречение първо“,
думата „този“ се заменя със „съответния“ и
накрая се добавя „и са на общоприет език в
Европейския съюз“.
§ 39. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „глави втора и пета
от ЗДСИЦ“ се заменят с „чл. 11, ал. 1, т. 10,
чл. 15, ал. 4 и чл. 34, ал. 3 от ЗДСИЦДС“.
§ 40. Навсякъде в наредбата думата „комисията“ се заменя с „Комисията“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 41. По отношение на заварените към
датата на влизане в сила на тази наредба производства за издаване на лиценз, разрешение,
одобрение или за извършване на уведомяване
се прилага досегашният ред.
§ 42. В Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за
воденето и съхраняването на регистрите от
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ,
бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г.,
бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г.; изм.,
бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от
2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г.;
доп., бр. 41 и 55 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 30
и 61 от 2020 г. и бр. 48, 60 и 97 от 2021 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 т. 9 се изменя така:
„9. одобрени механизми за докладване и
одобрени механизми за публикуване по чл. 1,
т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);“.
2. В чл. 15, ал. 6, т. 1 и 4 думите „доставчик на услуги за докладване на данни“ се
заменят с „одобрен механизъм за докладване
или одобрен механизъм за публикуване по
чл. 1, т. 3 ЗПФИ“.
3. В наименованието на раздел IIг на
глава четвърта ду мите „доставчиците на
услуги за докладване на данни“ се заменят
с „одобрените механизми за докладване и
одобрените механизми за публикуване по
чл. 1, т. 3 ЗПФИ“.
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4. В чл. 15г се правят следните изменения
и допълнения:
а) в текста преди т. 1 думите „доставчиците
на услуги за докладване на данни“ се заменят с „одобрените механизми за докладване
и одобрените механизми за публикуване по
чл. 1, т. 3 ЗПФИ“;
б) в т. 1 след думите „докладване на данни“
се добавя „като одобрен механизъм за публикуване или одобрен механизъм за докладване
по чл. 1, т. 3 ЗПФИ“;
в) точка 3 се заличава;
г) в т. 4 след думите „докладване на данни“
се добавя „като одобрен механизъм за публикуване или одобрен механизъм за докладване
по чл. 1, т. 3 ЗПФИ“.
5. В чл. 16, ал. 5, т. 1 и 4 думите „доставчик на услуги за докладване на данни“ се
заменят с „одобрен механизъм за докладване
или одобрен механизъм за публикуване по
чл. 1, т. 3 ЗПФИ“.
6. Навсякъде в наредбата думата „комисията“ се заменя с „Комисията“.
§ 43. Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за
капиталовата адекватност, ликвидността на
инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (обн., ДВ,
бр. 52 от 2015 г.; доп., бр. 63 от 2016 г., бр. 11
и 66 от 2019 г. и бр. 51 от 2020 г.) се отменя.
§ 44. Наредбата е приета с Решение № 237-Н
от 16.06.2022 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
3704
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 247
от 21 април 2022 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация, решение на комисията
по т. 22 съгласно протокол № 7 от 13.04.2022 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2,
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детско
легло – кошарка, с търговска марка „ВЕВЕКО“,
размер – 60х100 см, като стока, представляваща
сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоките съдържат.
Мотиви:
С ъ г л а с н о П р о т о к о л № 10 8 2 39 9 8 716 42 5/
06.01.2022 г., издаден от „Алми тест“ – ООД,
София, леглото не съответства на стандарт БДС
EN 1130:2020 по следните показатели:
– БДС EN 1130:2020, т. 8.2.4.1 „Други опасности от заклещване“ – разстоянието меж ду
вертикалните летви на стените е между 82 mm
и 95 mm;
– БДС EN 1130:2020, т. 8.2.4.1, т. 8.4.1.2,
т. 8.4.1.3 „Опасности движението на леглото/
люлката“ – разстоянието между рамката и тялото
на люлката е по-малко от 25 mm;
– БДС EN 1130:2020, т. 8.5.4.2 „С таби лност“ – люлката се преобръща със сила, помалка от 30 N;
– БДС EN 1130:2020, т. 8.6.2 „Опасности от
заплитане“;
– БДС EN 1130:2020, т. 8.7.2.1 „Опасности от
задушаване и поглъщане. Оценка на способността
на детето да захваща компоненти“;
– БДС EN 1130:2020, т. 8.7.2.2 „Опасности от
задушаване и поглъщане. Изпитване на усукване“;
– БДС EN 1130:2020, т. 8.7.2.3 „Опасности от
задушаване и поглъщане. Изпитване на опън“;
– БДС EN 113 0:2 0 2 0, т. 8.8. 3, БДС EN
71-1:2014+А1:2018,6 „Опасности от задушаване.
Пластмасова опаковка“;

– БДС EN 1130:2020, т. 8.9.1 „Опасности от
остри върхове и ръбове. Общи изисквания“;
– БДС EN 1130:2020, т. 8.11.3.3.2, 8.11.3.3.3
„Структурна цялост. Здравина на страните, структурни елементи на страните и ъглите – изпитване
на удар“ – вертикалните летви на стените се
счупват при изпитване;
– БДС EN 1130:2020, т. 10.2 „Информация
за продукта. Маркиране“ – липсва маркировка;
– БДС EN 1130:2020, т. 10.4 „Информация
за продукта. Инструкции за употреба“ – липсва
инструкция за употреба.
Предвид установените несъответствия стоката
съдържа сериозен риск от нараняване на бебета
и малки деца.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не
се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от нараняване на бебета и малки деца.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му независимо дали настоящата заповед
е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
3688

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3795-П
от 9 юни 2022 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 5, 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), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Уст ройст вени я п рави лник на А генци я та за
публичните предприятия и контрол, Решение
№ 1770 от 18.05.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 48
от 2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6873 от
9.06.2022 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
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1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
София, представляващ: поземлен имот с идентификатор 68134.1938.776 с площ 7118 к в. м,
заедно с построените в имота: сграда с идентификатор 68134.1938.776.1, сграда с идентификатор 68134.1938.776.2 и сграда с идентификатор
68134.1938.776.3, намиращ се в София, район „Витоша“, местност Малък Раковец, ул. Беловодски
път № 101 (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 – 3 950 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 200 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 500 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за публичните
предпри яти я и контрол в срока и съгласно
изискванията на правилата за провеждане на
електронния търг;
2.4. срок ът на ва л и д нос т на нас т оя щата
процедура е 1 месец 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 14 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
3685
РЕШЕНИЕ № 3796-П
от 9 юни 2022 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 ал. 3 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), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1766 от 13.03.2020 г. на Агенцията за
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публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 26
от 2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6874 от
9.06.2022 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
София, представляващ: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 68134.304.174.4.12, със
застроена площ 24 кв. м, заедно с 2/100 идеални
части от общите части на сградата и от поземлен имот с идентификатор 68134.304.174, с площ
354 кв. м, намиращ се на ул. Лавеле № 20, ет. 2,
София, район „Възраждане“ (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 – 70 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. с т ъп к а на на д да ва не – 50 0 0 л в. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 000 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 л и д нос т на нас т оящата
процедура е 1 месец 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 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
3686

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 161
от 29 април 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на
община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
24367.76.4, м. Баларбаши по кадастралната карта
на с. Дъбрава, община Благоевград, с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“, със следните устройствени
показатели:
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Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – максимум 60 %;
Минимална озеленена площ – 20 %.
Председател:
Р. Тасков
3715

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 696
от 26 май 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от
ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 556 от 28.09.2017 г. за откриване на процедура за приватизация Общинският
съвет – Казанлък, реши да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на част от
сграда с идентификатор 35167.504.637.3 с обща
площ 807 кв. м, разположена в поземлен имот
с идентификатор 35167.504.637 по КККР на гр.
Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88 от
26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, адрес: Казанлък,
пл. Севтополис № 11, с включени следните самостоятелни обекти в сградата: СОС с идентификатор 35167.504.637.3.6 с РЗП 72 кв. м (стълбищна
клетка със ЗП 22 кв. м и търговски обект със ЗП
50 кв. м) и прилежащи части от общите части
на сградата; адрес: Казанлък, пл. Севтополис,
ет. 1; предназначение на самостоятелния обект:
друг вид самостоятелен обект в сграда; брой
нива на обекта – 2, при съседни обекти: ниво
1 – на същия етаж: 35167.504.637.3.1, под обекта:
няма, над обекта: няма, ниво 2 – на същия етаж:
35167.504.637.3.3, под обекта: 35167.504.637.3.1, над
обекта: 35167.504.637.3.7; самостоятелният обект
се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.504.637; СОС с
идентификатор 35167.504.637.3.7 със застроена
площ 405 кв. м и прилежащи части от общите
части на сградата; адрес: Казанлък, пл. Севтополис, ет. 3; предназначение на самостоятелния
обект: друг вид самостоятелен обект в сграда;
брой нива на обекта – 1, при съседни обекти
в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:
35167.504.637.3.3, 35167.504.637.3.6, над обекта:
35167.504.637.3.8; самостоятелният обект се намира
в сграда № 3, разположена в поземлен имот с
идентификатор 35167.504.637; СОС с идентификатор 35167.504.637.3.8 със застроена площ 405
кв. м и прилежащи части от общите части на
сградата; адрес: Казанлък, пл. Севтополис, ет. 4;
предназначение на самостоятелния обект: друг
вид самостоятелен обект в сграда; брой нива на
обекта – 1, при съседни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.7, над
обекта: 35167.504.637.3.9; самостоятелният обект
се намира в сграда № 3, разположена в поземлен
имот с идентификатор 35167.504.637; СОС с идентификатор 35167.504.637.3.9 със застроена площ
405 кв. м и прилежащи части от общите части
на сградата; адрес: Казанлък, пл. Севтополис,
ет. 5; предназначение на самостоятелния обект:
друг вид самостоятелен обект в сграда; брой нива
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на обекта – 1, при съседни обекти в сградата: на
същия етаж: няма, под обекта: 35167.504.637.3.8,
над обекта: няма; самостоятелният обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот
с идентификатор 35167.504.637. По действащия
подробен устройствен план на гр. Казанлък за
имота е отреден УПИ ІІ в квартал 203 по плана
на града, одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от
1987 г. на кмета на община Казанлък. Търгът да
се проведе при следните условия:
1. Начална тръжна цена: 702 700 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и
такси се заплащат от спечелилия участник в
левове до деня на подписване на договора за
продажба по сметка, посочена в проектодоговора
към тръжната документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 50 % от началната тръжна цена, която
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване на
предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от
гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу
квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в
брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък
или по банков път, преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на
плащане: 44 70 00 в „Общинска банка“ – АД,
Казанлък, BIC SOMBBGSF, до изтичане на срока
за подаване на предложения за участие. Валидни
са такси от името и за сметка на кандидата за
участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация (ако представителната власт
не може да се установи от удостоверението за
вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация,
предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК, и за документите
и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до
12,30 ч. в последния работен ден, предхождащ
датата на търга, в деловодството на Община
Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 15 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в ритуалната зала на Община
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Казанлък. При липса на кандидати – на 35-ия
ден при същите условия.
10. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. 3 ведно с информационен
меморандум като част от нея.
Председател:
Н. Златанов
3683

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 496
от 26 май 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мъглиж,
одобрява частично изменение на общ устройствен
план (ОУП) на община Мъглиж в частта му за
ПИ с идентификатори 24342.79.1, 24342.78.39,
24342.78.355, 24342.78.356 и 24342.76.387 в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, област
Стара Загора, като вместо устройствена зона за
техническа инфраструктура (Т) за имотите се
установи Предимно производствена устройствена
зона (Пп) – за изграждане на фотоволтаична
централа със следните устройствени показатели:
– Плътност на застрояване – 80 %;
– Коефициент на интензивност на застрояване – 2,5;
– Височина на застрояване – 10 м;
– Плътност на озеленяването – 20 %.
Устройствените показатели не надвишават
нормативните показатели съгласно Наредба № 7
от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони.
Председател:
Ст. Христов
3676
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-32
от 16.06.2022 г. за обект: „Реконструкция на комуникационни кабели“, във връзка с изграждане
на „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на
път I-9 „Сарафово – Бургас“ до км 493+550 на
път I-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна“. 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 обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3798
6. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-33
от 16.06.2022 г. за обект: Модернизация на Път
І-1 (Е 79) „Видин – Ботевград“, участък от км
3+757 до км 31+990 и от км 33+200 до км 33+400:
– Реконс т ру к ц и я на елек т роп ровод и
20 kV – „Тераса“ при км 4+820, „Гипс“ при км
4+350, „Ясен – откл.“ при км 4+600, „Акация“
при км 8+233, „Граница“ при км 10+890, км
12+137, от км 12+760 до км 13+520, км 17+830, км
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18+730, км 20+260, км 29+421, км 30+349=0+240
при пв Кула, км 30+170, км 30+720 и км 31+702,
„Гурково“ при км 16+320;
– Реконструкция на съобщителни и оптични
кабели – от км 3+880 до км 4+400, при км 6+135,
при км 7+720, от км 7+729 до км 9+480, при км
8+340, при км 10+700, при км 16+870, при км
19+750, от км 22+980 до км 23+260, при км 24+600;
– Реконструкция на оптични кабели при км
4+623 и 14+087;
– Реконструкция на напоителни тръбопроводи
при км 9+418, при км 9+967, при км 10+618, при
11+407, при км 12+440, при км 13+425, от км
16+730 до км 18+900.
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 обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
3799
7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-31 от 16.06.2022 г. за обект: Извършване
на ремонтно-възстановителни работи с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската
пътна мрежа (TENT – T) тунел „Траянови врата“
на АМ „Тракия“ при км 53+297, в нормативна
експ лоатационна п ригодност. 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 обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
3800
15. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-35 от 16.06.2022 г. за обект: „Механизирано
подновяване на железния път в междугарието
„Образцов чифлик – Ястребово“ от 11+064 до км
21+550 с дължина 10 486 м“, по 9-а главна железопътна линия Русе разпределителна – Каспичан,
с местонахождение в зоната на отчуждение на
железопътната инфраструктура в имоти публична
държавна собственост с трайно предназначение
на територията: територия на транспорта, предоставени за управление на ДП „НКЖИ“, разположени в землищата на с. Червена вода, с. Бъзън
и с. Ястребово, община Русе, област Русе. 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.
3741
18. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-30
от 13.06.2022 г. за обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлеза и един пътен подлез в
Междугарието Маноле – Белозем и жп участъци
Михайлово – Хан Аспарух и Безмер – Черноград на мястото на съществуващи прелези по
проект „Рехабилитация на железопътната линия
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Пловдив – Бургас, Фаза 2“ за Обособена позиция № 5 „Проектиране и изграждане на 2 нови
пътни надлеза на км 171+565 (стар км 171+620)
и на км 187+595 (стар км 187+590) в жп участък
Безмер – Завой с въведени етапи: Етап 1: Пътен
надлез на км 171+565 (стар км 171+620) в гара
Безмер, землище с. Безмер, община „Тунджа“,
област Ямбол, Етап 2: Пътен надлез на км 187+595
(стар км 187+590) в Междугарието Ямбол – Завой
в землище с. Кабиле, община „Тунджа“, област
Ямбол. 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 обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
3755
21. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-34 от 16.06.2022 г. за обект: „Модернизация
на железопътната линия София – Пловдив, Железопътен участък Елин Пелин – Септември от
км 62+400.00 до км 67+620.00, от км 68+930.00
до км 212.00, от км 71+050.00 до км 71+200.00, от
км 71+300 до км 71+700.00 и от км 72+050.00 до
км 73+150 по Път 1“, със следните етапи:
Етап 1: Железен път, мостове, виадукти, тунели,
водостоци, прокари, подпорни стени, пътища и
пътни съоръжения, пешеходни съоръжения, тягово
и нетягово електрозахранване, ТКМ, шумозащита
от км 62+400.00 до км 67+620.00 по Път 1;
Етап 2: Пресичане с водопроводи на км 62+575,
км 62+725, км 63+637, км 65+413 и км 67+053;
Етап 3: Напорен водоем с обем 500 м 3 за водоснабдяване на гр. Момин проход;
Етап 4: Пресичане с ВЛ 20 kV „Електрод“ от
км 62+825 до км 63+475;
Етап 5: Пресичане с ВЛ 20 kV „Тракия“ от км
62+825 до км 63+475;
Етап 6: Изместване на ТП 20 kV при км 63+478;
Етап 7: Пресичане със 110 kV „Бойка – Мухово“ при км 62+637;
Етап 8: Железен път, мостове, пътища и пътни
съоръжения, тягово и нетягово електрозахранване, ТКМ от км 68+930 до км 70+212 по Път 1;
Етап 9: Железен път, мостове, тягово и нетягово електрозахранване, ТКМ, шумозащита от
км 71+050.00 до км 71+200.00 по Път 1;
Етап 10: Железен път, мостове, тунели, подпорни стени, пътища и пътни съоръжения, тягово и нетягово електрозахранване, ТКМ от км
71+300.00 до км 71+700.00 по Път 1;
Етап 11: Железен път, мостове, виадукти,
тунели, подпорни стени, пътища и пътни съоръжения, пешеходни съоръжения, тягово и нетягово
електрозахранване, ТКМ от км 72+050.00 до км
73+150.00 по Път 1;
Етап 12: Пресичане с ВЛ 20 kV „Тракия“ при
км 72+236,
разположени на тери тори я та на землищата на с. Ми рово, общ ина И х т иман, и
с. Горна Василица и с. Долна Василица, община
Костенец, Софийска област.
При условията на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е допуснато предварително изпълнение, което може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
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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 обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
3760
45. – 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
изх. № С220022-091-0000664/13.06.2022 г. възлага на
Светла Миланова-Ангелова, София, ул. Гургулят
№ 016, ет. 01, ап. 004, следния недвижим имот,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
62997.92.7, адрес: гр. Роман, област Враца, м. Над
страната, площ: 2919 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект, предишен идентификатор: 62997.92.2, номер
по предходен план: 092002, съседи: 62997.92.8,
62997.92.5, 62997.92.1, 62997.92.197, 62997.92.6, ведно
с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 62997.92.7.1, застроена площ 418 кв. м, брой
етажи – 1, предназначение: сграда със смесено
предназначение, стар идентификатор: 62997.92.2.2,
и сграда с идентификатор 62997.92.7.2, застроена
площ 11 кв. м, брой етажи – 1, предназначение:
постройка на допълващото застрояване, стар
идентификатор: 62997.92.2.4.
3705
11. – Национа лната х удожествена академия – София, обявява конкурси за академични
длъжности по 8.2. Изобразително изкуство, както
следва: един редовен професор по „Дигитални
изкуства“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“,
маг. програма „Дигитални изкуства“, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“;
един редовен професор по дисциплините „Моден проект“ и „Модата на XX век“ за нуждите
на катедра „Моден дизайн“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“; един
редовен доцент по дисциплините „Композиция“
и „Книга и печатна графика“ за нуждите на катедра „Книга, илюстрация и печатна графика“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“; един редовен доцент по дисциплините
„Рисуване“ и „Живопис“ за нуждите на катедра
„Общоакадемични дисциплини“ – Филиал на
НХА – гр. Бургас, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; един редовен
главен асистент по дисциплините „Метал“ и
„Композиция“ за нуждите на катедра „Метал“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“; един редовен главен асистент по дисциплината „Старо българско изкуство“ за нуждите
на катедра „Изкуствознание“ със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“; един
редовен главен асистент по дисциплините „Живопис“ и „Композиция“ за нуждите на катедра
„Живопис“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“; един редовен главен асистент
по дисциплините „Теория на модата“ и „Модни
прогнози“ за нуждите на катедра „Моден дизайн“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки: Учебно-методичен отдел,
НХА – София, тел. 02/9881702.
3795
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11. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления: 5.1. Машинно инженерство, специалност „Автоматизация на производството“ – един, към катедра „Автоматизация на
дискретното производство“ – МФ; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника“ – един, към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София, във
факултетните канцеларии на МФ – каб. 3242, тел.
02/965 22 88, и ФЕТТ – каб. 1355, тел. 02/965 22 60.
3764
407. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности: главен асистент в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалност „Комуникационни мрежи
и системи“ (Аналогова схемотехника) – един,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“; доцент в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Елементи
и устройства на автоматиката и изчислителната
техника“ (Микропроцесорна схемотехника) – един,
със срок за подаване на документи 3 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“; професор в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.6. Материали
и материалознание, специалност „Материалознание
и технология на машиностроителните материали“ – един, със срок за подаване на документи 3
месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи: ТУ – Габрово,
ул. Х. Димитър № 4, ректорат, „Научно развитие“,
стая № 3209, тел.: 066/827-238.
3735
9. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за докторанти – български граждани
и граждани на ЕС, за учебната 2022/2023 година
по следните специалности:
Шифър

1
3.
3.8.

4.
4.4.

Области на висше
образование, професионални направления и докторски
програми
2
Социални, стопански
и правни науки
Икономика
Икономика и управ
ление (селско стопанство)
Организация и управление на производството (селско стопанство и подотрасли)
Природни науки, математика и информатика
Науки за земята
Екология и опазване
на екосистемите

Форми на обучение
редов- задочна
на
3
8

4
2

8
4

2
2

4

2
2
2

ВЕСТНИК
1
5.
5.13.

6.
6.1.

6.2.

2
Технически науки
Общо инженерство
Механизация и електрификация на растениевъдството
Аграрни науки и ветеринарна медицина
Растениевъдство
Растениевъдство
Ф у ра ж но п роизводство, ливадарство
Агрохимия
Мелиорации
Лозарство
Овощарство
Декоративни растения
Растителна защита
Растителна защита
Общо
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3
1
1
1

4

8

4

7
2
1

3

1
1
1
2
1
1
17

1
1
1
1
8

Допускането на кандидатите до конкурса, организирането и провеждането на конкурсните изпити
се извършват съгласно условията и по реда, определени от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, ППЗРАСАУ. В срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
кандидатите за докторанти подават заявление до
ректора на Аграрния университет – Пловдив, за
участие в конкурса, към което прилагат следните
документи: автобиография; диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ – копие и оригинал (връща се на кандидата
след проверка на данните); минимален успех от
курса на следване – мн. добър 4,50; завършилите
в чуждестранни висши училища представят легализирана от МОН диплома; кандидатите могат
да прилагат и други документи, удостоверяващи
техни постижения в съответната научна област;
документ за платена такса – 80 лв.
3692
9. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за заемане на академичнaта длъжност главен асистент
в професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия по научната специалност
„Организация и управление на строителството“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището, София 1373, ул. Суходолска № 175,
тел. 02/80 29 160.
3801
991. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за: доцент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство (Динамика, якост и
надеждност) – един; главен асистент в област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (Теоретична електротехника) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158,
тел. 02/9709209, 0889239922.
3776
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977. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за редовни и задочни докторанти по:
3.8. Икономика:
„Икономика и управление в транспорта“ –
3 бр. редовна, 6 бр. задочна;
5.1. Машинно инженерство:
„Подемно-транспортни машини“ – 1 бр. редовна;
„Механизация и автоматизация на товарноразтоварните работи“ – 1 бр. задочна;
„Локомотиви, вагони и трамваи“ – 1 бр. редовна;
„Автомобилна техника“ – 1 бр. задочна;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика:
„Електроснабдяване и електрообзавеждане в
транспорта“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;
5.3. Комуникационна и компютърна техника:
„Осигурителна техника и системи“ – 1 бр. редовна;
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация:
„Управление и експлоатация на железопътния
транспорт“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;
„Транспортни системи и транспортни технологии“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;
5.7. Архитектура, строителство и геодезия:
„Проектиране, строителство и поддържане на
железни пътища и съоръжения“ – 1 бр. задочна.
Всички са със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават
следните документи: заявление (по образец);
автобиография; диплома за „магистър“ или нотариално заверено копие и приложението към
нея; мед. свидетелство, издадено в срок не по
рано от 1 месец от датата на кандидатстването;
2 бр. снимки; списък на публикации, ако има
такива; копие от документ за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако
дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; касова бележка за платена такса за
кандидатстване. Документи се подават във ВТУ
„Т. Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео
Милев № 158, тел. 02/97-09-209.
3693
81. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурси за академични длъжности: професор
за цивилен служител за нуждите на катедра „Кораборемонт“ в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебни
дисциплини: „Поддържане и ремонт на кораба“,
„Корабни двигатели с вътрешно горене“ и „Инженерно-технологично поддържане на кораба“ – за
едно място; доцент за цивилен служител в катедра
„Информационни технологии“ в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, учебни дисциплини: „Информатика“,
„Основи на обектно ориентираното програмиране“, „Обектно ориентирано програмиране“ и
„Форензика и управление на риска в киберсигурността“ – за едно място; доцент за цивилен
служител в катедра „Корабни силови уредби“ в
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, докторска програма
„Корабни силови уредби, машини и механизми“,
учебни дисциплини: „Корабни дизелови двигатели“, „Корабни турбомашини“ и „Корабни системи
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за горива с ниска пламна точка“ – за едно място;
доцент за цивилен служител в катедра „Национална сигурност“ в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление
9.1. Национална сигурност, учебни дисциплини:
„Основи на киберзащитата“ и „Основи на киберсигурността“ – за едно място, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки: на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на сайта на училището: www.naval-acad.
bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вап
царов“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
3694
589. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява конкурс за академична длъжност доцент
в област на висше образование 6. Аграрни науки
и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност
„Лесовъдство, вкл. Дендрология“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: в Института за гората – БАН, бул. Св.
Климент Охридски № 132.
3766
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за у регулиране на поземлени имоти с идентификатори 68134.4369.11, 68134.4369.12, 68134.4369.19,
68134.4369.20, 68134.4369.25 и 68134.4369.27 по КККР
на гр. София и създаване на нови УПИ XXVI-11
„за ЖС“, УПИ XXVII-11 „за ЖС“, УПИ XXVIII-19
„за ЖС“, УПИ XXIX-20 „за ЖС“ в кв. 47; УПИ
I-25 „за ЖС“, УПИ II-27 „за ЖС“, УПИ III-27 „за
ЖС“ и УПИ IV-27 „за ЖС“ в нов кв. 56, УПИ I-12
„за ЖС“, УПИ II-12 „за ЖС“, УПИ III-12 „за ЖС“,
УПИ IV-12 „за ЖС“, УПИ V-12 „за ЖС“, УПИ
VI-12 „за ЖС“ и УПИ VII-12 „за ЖС“ в нов кв.
57 и свързаното с това изменение на границите
с контактен УПИ XV-396 от кв. 47; изменение
на плана за улична регулация (ИПУР) на улица
между о.т. 147 и о.т. 148 и създаване на улица от
о.т. 1470 (нова) до о.т. 1471 (нова) и план за улична
регулация (ПУР) – нови улици от нови о.т. 1471 –
о.т. 1472 – о.т. 1474 – о.т. 1475; о.т. 1472 – о.т. 1473;
о.т. 1474 – о.т. 1476 – о.т. 1477 – о.т. 1478 – о.т. 1479
до о.т. 1480, м. Кв. Филиповци, район „Люлин“,
и план-схеми по част „Водоснабдяване и канализация“ и „Вертикално планиране“. Проектът е
изложен в Район „Люлин“. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез Район „Люлин“.
3691
19. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 305 по
протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния
общински съвет е одобрен план за регулация на
УПИ X-695 „за жилищно строителство“, кв. 2,
м. Младост 1А, район „Младост“, представляващ
неразделна част от плана за регулация на м. Младост 1A, одобрен с Решение № 550 по протокол
№ 45 от 29.07.2009 г. на СОС. С одобряване на
настоящия проект планът за застрояване за нов
УПИ Х-695 „за жилищно строителство“, кв. 2,
м. Младост 1A, одобрен с Решение № 550 по
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протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС, може да
се прилага. Решението и проектът са изложени
в Район „Младост“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
3690
41. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 306 по
протокол № 55 от 12.05.2022 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за изменение на
план за регулация на Софийски околовръстен път
(СОП) между о.т. 28 и о.т. 36; изменение на план
за улична регулация на СОП между о.т. 25 – о.т.
26 и о.т. 28; заличаване на задънена улица от о.т.
35 – о.т. 511д до о.т. 511ж (нова); заличаване на
задънена улица от о.т. 26 до о.т. 27; изменение
на план за улична регулация между о.т. 6а и о.т.
7а и откриване на нова улица от о.т. 26 – о.т. 25а
(нова) – о.т. 25б (нова) до о.т. 7а (нова), с надлъжен и напречен профил. Сливане на кв. 1, кв. 2
и кв. 2А в нов кв. 1. Сливане на: УПИ IV-414 – „за
офиси и магазини“, и УПИ V-966, 1544, 594 – „за
магазини, офиси и складове“, от стар кв. 1; УПИ
II-414 – „за трафопост и паркинг“, от стар кв. 2
и УПИ I-966, 1544, 594 – „за магазини, офиси и
складове“, от стар кв. 2А и създаване на нови
УПИ IV-1767, 1768, 1769, 1771, 1773, 1774, 1775,
1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1799, 1800, 1801, 1802,
1804, 1805, 3523, 3524, 3525, 3591, 3592, 9000 – „за
обществено-обслужващи дейности, хотел, офиси,
магазини, трафопост и пг“ (поземлени имоти с
идентификатори: 68134.6723.1767, 68134.6723.1768,
68134.6723.1769, 68134.6723.1771, 68134.6723.1773,
68134.6723.1774, 68134.6723.1775, 68134.6723.1776,
68134.6723.1778, 68134.6723.1779, 68134.6723.1780,
68134.6723.1781, 68134.6723.1799, 68134.6723.1800,
68134.6723.1801, 68134.6723.1802, 68134.6723.1804,
68134.6723.1805, 68134.2046.3523, 68134.2046.3524,
68134.2046.3525, 68134.2046.3591, 68134.2046.3592,
68134.6723.90 0 0), нов к в. 1, м. Околовръстен
път – Детски град, район „Витоша“ и район „Панчарево“; изменение на план за застрояване на
нови УПИ IV-1767, 1768, 1769, 1771, 1773, 1774, 1775,
1776, 1778, 1779, 1780, 1781, 1799, 1800, 1801, 1802,
1804, 1805, 3523, 3524, 3525, 3591, 3592, 9000 – „за
обществено-обслужващи дейности, хотел, офиси,
магазини, трафопост и пг“, нов кв. 1, м. Околовръстен път – Детски град, район „Витоша“ и
район „Панчарево“, и план-схеми по част ВиК в
обхвата на разработката. Решението и проектът
са изложени в Район „Витоша“ и Район „Панчарево“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването. Жалбите се подават в Район
„Витоша“ и Район „Панчарево“ и се изпращат
в Административния съд – София-град, от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
3644
61. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
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и режим на застрояване за преструктуриране на
ж.к. Овча купел – 1, 4-ти, 5-и и 6-и м.р., в следния
териториален обхват за улици: от о.т. 19 през о.т.
400 – о.т. 2=405 – о.т. 822 – о.т. 737 до о.т. 331б (по
ул. Президент Линкълн); от о.т. 331б – о.т. 811 до
о.т. 336 (ул. Крушовски връх); от о.т. 811 до о.т.
805=138 (ул. 675); от о.т. 805=138 – о.т. 804=137
(ул. 659) през о.т. 802 до о.т. 135 (ул. 661); от
о.т. 802 през о.т. 784 до о.т. 713=8в (ул. 662); о.т.
713=8в – о.т. 6б – о.т. 1а – о.т. 6а – о.т. 3б – о.т.
3в; от о.т.3б до о.т. 83=140 (ул. Централна); от
о.т. 83=140 – о.т. 565 до о.т. 400 (ул. Промишлена); от о.т. 737 – о.т. 514 – о.т. 907 до о.т. 500;
(ул. Земляне); ПИ с идентификатор 68134.4335.9569
за част от кв. 215 и нов кв. 231 с улична регулация; без кв. 101, кв. 101а, УПИ I – озел., и УПИ
II-200 в кв. 101б, УПИ II – за ОДЗ, в кв. 109,
УПИ XIV-9424, УПИ XVI-9423, УПИ XVII-17 и
УПИ XVIII-14 в кв. 114, м. Ж.к. Овча купел-1 –  
4 – 5 – 6 м.р.; план-схеми по чл. 108 от ЗУТ по
части „Водоснабдяване“, „Канализация“, „Електроснабдяване“, „Тополоснабдяване“, „Газоснабдяване“ и план за вертикално планиране заедно
с решение по протокол № ЕС-ПО-07/8.06.2022 г.
на комисията за определяне на пазарни оценки
на поземлени имоти по реда на чл. 16, ал. 4 от
ЗУТ на територията на м. Овча купел-1 – 4-ти,
5-и и 6-и м.р. Проектът и решението са изложени за запознаване в Район „Овча купел“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта и решението на комисията
по протокол № ЕС-ПО-07/8.06.2022 г., с което са
приети пазарни оценки на поземлените имоти по
реда на чл. 16, ал. 4 от ЗУТ, до общината чрез
Район „Овча купел“ на СО.
3645
3. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ 109 от 6.06.2022 г. за обект: „Модернизиране
и разширение на радиорелейната мрежа на ДП
„РВД“, Подобект: РРВ „ЛЦ за ОВД Варна“, в УПИ
II-19, 27, 28 – „за РВД“, кв. 4 по плана на летище
Варна, в сграда с идентификатор 00182.307.19.1
по КККР на община Аксаково, област Варна. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Варна,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област с
административен център Варна.
3658
31. – Община Гурково на основание чл. 128,
а л. 1 от ЗУ Т съобщава на заин тересу ваните лица – собственици на ПИ с идентификатори 18157.83.498, 18157.125.752, 18157.125.469,
18157.158.735, 18157.158.441 и 18157.158.442 по КККР
на гр. Гурково, по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е
изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура) за
изграждане на обект: „Външно ел. захранване на
фотоволтаична централа за присъединяване към
мрежата на „Електроразпределение Юг“ – ЕАД“.
Проектът може да се разгледа в стая № 4 на
общинската администрация – Гурково. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
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от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гурково.
3674
11. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУП – ПУР) на м. Гаази баба, гр.
Добрич, във фаза окончателен проект. Планът
е изложен в Центъра за услуги и информация
на Община Добрич от 8 до 17 ч. и публикуван в
сайта на Община гр. Добрич/Рубрика „Новини“
и в Рубрика „Обяви и съобщения“/„Съобщения по
устройство на територията“. 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 плана до общинската
администрация.
3706
11а. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване (ПУП – ПРЗ) на Индустриален парк
„Добрич“. Планът е изложен в Центъра за услуги
и информация на Община Добрич от 8 до 17 ч. и
публикуван в сайта на Община Добрич/Рубрика
„Новини“ и в Рубрика „Обяви и съобщения“/
„Съобщения по устройство на територията“. 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 плана до
общинската администрация.
3707
44. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 497 от 31.05.2022 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ПП за обект:
„Трасе на водопроводи и трасе на ел. кабел до ПИ
с идентификатор № 23025.45.178 по КК и КР на
гр. Доспат“, с възложители Стефан Пехливанов,
Денис Пехливанов и Севдалин Пехливанов. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Смолян.
3675
68. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че с Решение № 575 от протокол № 58
от 30.05.2022 г. на ОбС – Дряново, се одобрява
проект за ПУП – ПП за трасе на ел. кабел (НН)
и трасе на водопровод, за захранване на ПИ
23947.69.99 по к.к. на гр. Дряново. Трасето на
ел. кабел (НН) започва от стълб НН № 2 (извод
„Помпа“), в ПИ 23947.69.90 по к.к. с НТП – полски
път, преминава през него и достига до имота на
собственика, то е 20,20 м и с площ на сервитута
80,80 кв. м. Трасето на водопровода започва от
съществуващ водопровод Е ∅ – 150 мм в ПИ
23947.70.648 по к.к. (ПС „Никоевци“), продължава
по ПИ 23947.70.561 по к.к. с НТП – път ІІІ-4041
(ДС), ПИ 23947.184.561 по к.к. с НТП – път
ІІІ-4041, ПИ 23947.69.90 по к.к. с НТП – полски
път, достига до имота на собственика и е с дължина на трасето 138,30 м и площ на сервитута
195,02 кв. м. Проектът за ПУП – ПП може да се
разгледа в ОбА – Дряново, и на основание чл. 128,
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ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ да
се направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до ОбА.
3635
68а. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че с Решение № 576 от протокол № 58
от 30.05.2022 г. на ОбС – Дряново, се одобрява
проект за ЧИ на ПУП – ПР за кв. 113, 83 и
120 по РП на гр. Дряново. С проекта се изменят: в кв. 113 – регулационната линия между
УПИ I – „зеленина“, и УПИ II – „спортен терен“,
от кв. 113 по РП се поставя по границата на ПИ
23947.501.2073 по к.к. Регулационната линия на
УПИ I – „зеленина“, се поставя по граница на
ПИ 23947.501.1361 и ПИ 23947.501.2078 по к.к.
Регулационната линия на УПИ I – „зеленина“,
се поставя по начина, показан в графичната част
на проекта; в кв. 83 – регулационната линия
на УПИ IV – за „производствени дейности“,
от кв. 83 по РП се измества навътре, площта му
се намалява и е 2611 кв. м; в кв. 120 – регулационната линия на УПИ III – „зеленина“, от кв. 120
по РП на града се поставя по начина, показан в
проекта. Проектът за ЧИ на ПУП – ПР може да
се разгледа в ОбА – Дряново – стая 204, и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ да се направят възражения, предложения и искания по проекта до ОбА – Дряново.
3636
3. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за електрозахранване на поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 59.53, с начин на трайно ползване
(НТП) – друг вид земеделска земя, в землище на
с. Розово, собственост на Милен Христов Иванов, преминаващ през ПИ с идентификатор и с
НТП: улична регулация – второстепенна улица,
59.112 – за селскостопански, горски, ведомствен
път, 62983.59.260 с проектна дължина 105,39 м и
общ сервитут 106 кв. м, всички в землището на
с. Розово, община Казанлък. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в
стая № 18 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
3684
59. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „ПУП – парцеларен план
за имот 008295 за смяна на предназначението
на земеделска земя в землището на гр. Куклен,
ЕК АТТЕ 40467, община Куклен“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3656
60. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 491, взето на редовно заседание с протокол № 47 от
27.05.2022 г. на ОбС – Куклен, е одобрен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Нова кабелна линия
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1 kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ – COT
и осветление“ в ПИ с идентификатор по к.к.
40467.10.381, масив 10, м. Света Петка, землище гр. Куклен, община Куклен“. Проектното
трасе на кабела засяга имот с идентификатор
ПИ 40467.10.399 по к.к. с НТП – за селскостопански, горски и ведомствен път – общинска
публична собственост. Дължината на кабела,
попадащ извън границите на урбанизираните
територии, е 57,11 м. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
чрез общинската администрация – Куклен, пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3657
91. – Община Куклен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод, захранван от водопровод в ПИ 21324.22.199,
през ПИ 21324.30.154 и ПИ 21324.30.157, м. Бяла
черква по к.к. на с. Добралък, община Куклен,
област Пловдив“. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ пряко
заинтересованите страни могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за ПУП – ПП до общинската администрация – Куклен.
3677
5. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 497 от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план с обща дължина 1558,28 м и специализирана план-схема с обща дължина 756,35 м
на „Изграждане на физическа инфраструктура за
разполагане на електронна съобщителна мрежа
(ЕСМ) между т. 497 – отклонение в с. Дъбово до
т. 387 по одобрен ПУП – ПП“ на територията на
община Мъглиж, област Стара Загора. Трасето
започва от съществуващ стълб в урбанизираната
територия (т. № 1) от ел. мрежата на с. Ягода,
преминава през следните имоти: в землището
на с. Дъбово: 24342.888.9901 (за друг обществен
обект, комплекс, съсобственост), 24342.36.32
(нива, общинска частна), 24342.123.209 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична), 24342.123.208 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична),
24342.136.210 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 24342.135.210 (за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 24342.134.210 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична); в
землището на с. Зимница: 30870.14.124 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична), и достига до крайна точка, т. 387 по
одобрен ПУП – ПП (т. № 74) в землището на с.
Зимница; сервитутна зона по 0,2/0,2 м от двете
страни на кабела по дължина на трасето; параметри на трасето на с. Дъбово и с. Зимница:
парцеларен план – обща дължина 1545,13 м и
обща площ на сервитута 617,93 кв. м по КККР
на с. Дъбово; парцеларен план – обща дължина
13,15 м и обща площ на сервитута 5,26 кв. м по
КККР на с. Зимница; обща дължина 1558,28 м и
обща площ на сервитута 623,19 кв. м по парцеларен план; специализираната план-схема в урбанизираната територия на с. Дъбово е с дължина
765,35 м и площ на сервитута 306,14 кв. м; обща
дължина 2323,63 м и обща площ на сервитута
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929,33 кв. м по парцеларен план и специализирана
план-схема; право на прокарване и преминаване
през публични общински имоти: обща дължина
на трасето 1479,33 м и обща площ 591,61 кв. м;
право на прокарване и преминаване през частни
общински имоти: обща дължина на трасето 78,95 м
и обща площ 31,28 кв. м; право на прокарване и
преминаване през имоти съсобственост (трасето
през урбанизираната територия на с. Дъбово преминава изцяло през улици от о.т. 187 през о.т. 186,
185, 184, 182, 177, 178, 179, 180, 142 до о.т. 141):
обща дължина на трасето 765,35 м и обща площ
306,14 кв. м. Не се предвижда изменение на естествения релеф, като средното ниво на прилежащия
терен за трасето е съобразен с условието да не
се предвиждат промени. Решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до
Административния съд – Стара Загора.
3679
6. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 498 от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект на
ПУП – парцеларен план с обща дължина 115,11 м
и специализирана план-схема с обща дължина
843,52 м на „Изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронна съобщителна
мрежа (ЕСМ) от НШ 1 между т. 418 и т. 419 до
НШ 2 в с. Зимница по одобрен ПУП – ПП“ на
територията на община Мъглиж, област Стара
Загора. Трасето започва от НШ 1 между т. 418
и т. 419 по одобрен ПУП – ПП, преминава през
следните имоти в землището на с. Зимница:
30870.12.156 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 30870.14.24 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична), 30870.14.234 (за отводнителен канал,
държавна публична), 30870.888.9901 (за друг вид
застрояване, съсобственост) и достига до крайна
точка НШ 2 в с. Зимница (т. № 40); сервитутна
зона по 0,2/0,2 м от двете страни на кабела по
дължина на трасето; параметри на трасето за
с. Зимница: парцеларен план – обща дължина
115,11 м и обща площ на сервитута 46,05 кв. м;
специализираната план-схема в урбанизираната
територия на с. Зимница е с дължина 843,52 м и
площ на сервитута 337,41 кв. м; обща дължина
958,63 м и обща площ на сервитута 383,46 кв. м
по парцеларен план и специализирана план-схема; право на прокарване и преминаване през
публични общински имоти: обща дължина на
трасето 106,09 м и обща площ 42,44 кв. м; право
на прокарване и преминаване през публични
държавни имоти: обща дължина на трасето 9,02 м
и обща площ 3,61 кв. м; право на прокарване и
преминаване през имоти съсобственост (трасето
през урбанизираната територия на с. Зимница
преминава изцяло през улици от о.т. 1 през о.т. 13,
14, 15, 17, 18, 19, 20 до о.т. 79): обща дължина на
трасето 843,52 м и обща площ 337,41 кв. м. Не се
предвижда изменение на естествения релеф, като
средното ниво на прилежащия терен за трасето
е съобразен с условието да не се предвиждат
промени. Решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора.
3680
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7. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 499 от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект на
ПУП – парцеларен план с обща дължина 1394,76 м
и специализирана план-схема с обща дължина
164,38 м за обект: „Изграждане на физическа
инфраструктура за разполагане на електронна
съобщителна мрежа (ЕСМ) между КШ 3 в с.
Ягода до т. 26 по одобрен ПУП – ПП“ на територията на община Мъглиж, област Стара Загора. Трасето започва от новопроектирана шахта
№ 3 по друг проект в урбанизираната територия
(т. № 1) на с. Ягода, преминава през следните
имоти в землището на с. Ягода: 87212.888.9901 (за
друг вид застрояване, съсобственост), 87212.9.380
(за селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска публична), 87212.11.380 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 87212.86.453 (за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение, общинска частна),
87212.86.381 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 87212.87.381 (за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 87212.91.381 (за селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична),
87212.91.335 (за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична), 87212.93.400 (за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична) и достига до крайна точка т. 26 по
одобрен ПУП – ПП (т. № 86) в землището на с.
Ягода; сервитутна зона по 0,2/0,2 м от двете страни на кабела по дължина на трасето; параметри
на трасето за с. Ягода: парцеларен план – обща
дължина 1394,76 м и обща площ на сервитута
557,75 кв. м; специализираната план-схема в урбанизираната територия на с. Ягода е с дължина
164,38 м и площ на сервитута 65,75 кв. м; обща
дължина 1559,14 м и обща площ на сервитута
623,50 кв. м по парцеларен план и специализирана
план-схема; право на прокарване и преминаване
през публични общински имоти: обща дължина
на трасето 1385,75 м и обща площ 554,15 кв. м;
право на прокарване и преминаване през частни
общински имоти: обща дължина на трасето 9,01 м
и обща площ 3,60 кв. м; право на прокарване и
преминаване през имоти съсобственост (трасето в
урбанизираната територия на с. Ягода преминава
изцяло през улици от о.т. 44 през о.т. 45, 47, 48
до о.т. 49): обща дължина на трасето 164,38 м и
обща площ 65,75 кв. м. В сервитутната зона се
предвижда ограничение в ползването на имотите,
състоящо се в забраната за застрояване и разполагане на трайни насаждения. Решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до
Административния съд – Стара Загора.
3681
31. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 137 от
31.05.2022 г., взето с протокол № 7 на Общинския
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия за връзка
на ПИ 65468.118.1 (проектен УПИ V-1, 3, 4, 5, 6,
15, 16, за производство на ел. енергия от ВЕИ
(фотоволтаични панели) м. Палешникова Кория, землище на с. Сбор, община Пазарджик,
и подстанция 33/110 kV „Априлци“, намираща
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се в УПИ III-115.27 – за производство на ел.
енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) (ПИ
65468.115.27) в м. Сакарджа, землище на с. Сбор,
община Пазарджик. Проектното трасе започва
от фотоволтаична централа, намираща се в ПИ
65468.115.27 (НТП – за електроенергийно производство), собственост на възложителя, минава
през ПИ 65468.115.26 (НТП – за електроенергийно производство), собственост на възложителя,
след което пресича ПИ 65468.115.8 (НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път) и се
установява в ПИ 65468.115.6 (НТП – за електроенергийно производство), собственост на възложителя, насочвайки се на югоизток след около
1000 м пресича ПИ 00571.2.7 (НТП – дере), м. Сакараджа, с. Априлци, и стига до ПИ 65468.118.1,
м. Палешникова Кория, землище на с. Сбор, община Пазарджик. Дължината на трасето е около
1095 м – общинска публична и частна собственост
на възложителя, съгласно изчертаното в червено
трасе и регистър на засегнатите имоти, указани
в представения проект на ПУП – парцеларен
план. Сервитутът на кабелната линия е по 2 м
от двете страни на оста на трасето. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3647
32. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 135 от
31.05.2022 г., взето с протокол № 7 на Общинския
съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен
план за транспортно-комуникационна връзка
от ПИ 46749.149.221 (НТП за местен път) до
ПИ 46749.153.69 (проектен УПИ III-153.69 – за
производствена и складова дейност) в м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре,
община Пазарджик. Транспортният достъп се
предвижда да започне от ПИ с идентификатор
46749.149.221 – НТП – за местен път, след което
продължава на изток, като преминава изцяло
през имоти – общинска собственост, описани в
регистъра на засегнатите имоти, до достигане
на ПИ 46749.153.69 (проектен УПИ III-153.69 – за
производствена и складова дейност) в м. Хаджийски ливади, землище на с. Мало Конаре, община
Пазарджик, собственост на възложителя. Пресичането на отводнителния и напоителен канал
ще се осъществи чрез премостване. Дължината
на електропровода е около 2196 м. Засегнатата
площ е около 19 630 кв. м, общинска публична
собственост. След приключване на процедурата по
промяна предназначението на част от ПИ с идентификатори 46749.149.159, 46749.1.558, 46749.153.76,
53335.400.31, 77061.1.16 и 77061.1.17 в път с трайна
настилка тези части от имотите да се променят в
„общински път“ – общинска, публична собственост на Община Пазарджик, без да се заплаща
такса по чл. 30, ал. 4 от ЗОЗЗ. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3648
33. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 136 от
31.05.2022 г., взето с протокол № 7 на Общин-
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ския съвет – Пазарджик, е одобрен ПУП – парцеларен план за транспортно-комуникационна
връзка от ПИ 65468.115.13 до ПИ 65468.56.21,
65468.56.22, 65468.57.6, 65468.57.7, 65468.57.8,
65468.57.9, 65468.57.10, 65468.57.11, 65468.57.12,
65468.57.13, 65468.57.26 и 65468.57.31, за които
има проектни УПИ в м. Чатърлъка по к.к. на
с. Сбор, община Пазарджик. Транспортният достъп се предвижда да започне от ПИ 65468.115.13
(НТП – за местен път), общинска публична
собственост. Продължава на североизток около
245 м, след което чупи на югоизток и след около 80 м завива на югозапад и продължава още
около 70 м, след което отново чупи на югоизток,
продължавайки около 330 м, и накрая завива на
североизток, после чупи на северозапад и пак на
североизток и след около 142 м спира, преминавайки изцяло през имоти – общинска, публична
и частна собственост на възложителя, описани в
регистъра на засегнатите имоти, до достигане на
имотите, предвидени за обслужване, а именно:
ПИ 65468.56.21, 65468.56.22, 65468.57.6, 65468.57.7,
65468.57.8, 65468.57.9, 65468.57.10, 65468.57.11,
65468.57.12, 65468.57.13, 65468.57.26 и 65468.57.31,
за които има проектни УПИ в м. Чатърлъка по
к.к. на с. Сбор, община Пазарджик. Дължината
на трасето за пътен достъп е около 867 м. Засегнатата площ е около 8478 кв. м – общинска,
публична и частна собственост на инвеститора.
След приключване на процедурата по промяна
предназначението на част от имотите – собственост на възложителя, през които ще се прокарва
пътят, както и ПИ с идентификатори 65468.56.16,
65468.56.17, 65468.56.21, 65468.56.22, 65468.105.4,
65468.57.25, 65468.57.26, 65468.57.31, 65468.57.7,
65468.57.8, 65468.57.10, 65468.57.11, 65468.57.12 и
65468.57.13 в път с трайна настилка тези части от
имотите да се променят в „общински път“ – общинска публична собственост на Община Пазарджик, без да се заплаща такса по чл. 30, ал. 4
от ЗОЗЗ. Решението подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския
съвет – Пазарджик, пред А дминистративния
съд – Пазарджик, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3649
34. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 119 от
31.05.2022 г., взето с протокол № 7 на Общинския
съвет – Пазарджик, е одобрен проект на плансхема като допълнение към съществуващата
физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) и изменение
към действащите ПУП, обхващащи територията
на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 195 от
29.10.2009 г., взето с протокол № 17, Решение № 10
от 25.01.2007 г., взето с протокол № 1, Решение
№ 87 от 3.06.2005 г., взето с протокол № 8, Решение № 237 от 18.12.2008 г., взето с протокол № 20,
Решение № 230 от 25.11.2013 г., взето с протокол
№ 13, Решение № 202 от 25.09.2013 г., взето с протокол № 13, Решение № 45 от 28.02.2013 г., взето
с протокол № 3, Заповед № 232 от 15.05.1981 г.
и Заповед № 67 от 30.03.1983 г. Предвижда се
електронната съобщителна мрежа (ЕСМ) да бъде
прокарана в районите, обхващащи територията
между: ул. Цар Освободител, ул. Кочо Честименски, ул. Рила, ул. Ясен, ул. Мария Шутич,
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ул. Пловдивска, ул. Генерал Гурко, ул. Екзарх
Йосиф и ул. Константин Величков по плана на
гр. Пазарджик; ул. Александър Стамболийски,
ул. Акад. Стоян Аргиров, ул. Константин Величков и ул. Проф. Иван Батаклиев по плана
на гр. Пазарджик; ул. Константин Величков,
ул. Екзарх Йосиф, бул. България, ул. Любен
Боянов и бул. Христо Ботев по плана на гр. Пазарджик; ул. Пловдивска, ул. Димчо Дебелянов,
бул. Стефан Стамболов, бул. България по плана
на гр. Пазарджик. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез
Общинския съвет – Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
3650
35. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 138 от 31.05.2022 г., взето с протокол № 7
на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен
ПУП – парцеларен план за транспортно-комуникационна връзка от ПИ 65468.115.13 до ПИ
65468.59.10, 65468.59.11, 65468.59.12, 65468.59.13,
65468.59.14, 65468.59.15, 65468.59.20, 65468.60.2,
65468.60.4, 65468.60.5, 65468.60.6, 65468.60.7,
65468.60.8, 65468.60.9, 65468.60.10, 65468.60.11,
65468.60.12, 65468.60.13, 65468.60.14, 65468.60.15,
65468.60.16, 65468.60.17, 65468.60.19, 65468.60.20,
65468.60.21, 65468.60.22, 65468.60.28, 65468.60.29,
65468.60.30, 65468.61.1, 65468.61.2, 65468.61.3,
65468.61.7, 65468.61.8, 65468.61.9, 65468.61.12,
65468.61.13, 65468.61.14, 65468.61.15, 65468.61.16,
65468.61.17, 65468.61.19, 65468.61.20, 65468.61.21,
65468.61.22, 65468.61.23, 65468.103.1, 65468.103.2,
65468.103.3, 65468.103.4, 65468.103.5, 65468.104.2,
65468.104.3, 65468.104.4, 65468.104.5, 65468.104.6,
65468.104.7, 65468.104.8, 65468.104.9, 65468.104.10,
65468.104.11, 65468.104.12, 65468.104.13, 65468.104.14,
65468.104.15, 65468.104.16, 65468.104.17, 65468.104.18,
65468.104.19, 65468.104.20, 65468.104.21, 65468.116.26,
65468.117.3, 65468.117.4, 65468.117.5, 65468.117.6,
65468.117.7, 65468.117.8, 65468.117.9, 65468.117.10,
65468.118.1, 65468.118.3, 65468.118.4, 65468.118.5,
65468.118.6, 65468.118.7, 65468.118.8, 65468.118.9,
65468.118.10, 65468.118.11, 65468.118.12, 65468.118.13,
65468.118.14, 65468.118.15, 65468.118.16, 65468.119.2,
65468.119.5, 65468.120.2 и 65468.120.4, за които
има проектни УПИ в м. Кел Тепе, Капанищата,
Еленка, Палешникова Кория и Лазаров Келник
по к.к. на с. Сбор, община Пазарджик. Транспортният достъп се предвижда да започне от ПИ
65468.115.13 (НТП – за местен път), общинска,
публична собственост, и продължавайки на
североизток, пресича язовир (ПИ 65468.115.15)
и след около 350 м се разклонява в югоизточна
и северозападна посока, преминавайки изцяло
през имоти – общинска, публична и частна собственост на възложителя, описани в регистъра
на засегнатите имоти, до достигане на имотите,
предвидени за обслужване. Пресичането на язовира и напоителните канали ще се осъществява
чрез премостване. Дължината на трасето за
пътен достъп е около 5613 м. Засегнатата площ
е около 48,554 дка (48 554 кв. м) – общинска,
публична и частна собственост на възложителя.
След приключване на процедурата по промяна
предназначението на части от описаните имоти
в път с трайна настилка тези части от тях да се
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впишат като „общински път“ – общинска, публична собственост на Община Пазарджик, без да се
заплаща такса по чл. 30, ал. 4 от ЗОЗЗ. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3651
36. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ нов ПИ 55155.8.258, съставляващ
УПИ LX-258, автосервиз, търговия и услуги,
в м. Зайкови мандри по КККР на землище Пазарджик, община Пазарджик. Трасето на захранващия електропровод се предвижда да започне
от съществуващо електромерно табло, монтирано
на границата на ПИ 55155.9.236, присъединено от
изход „Б“, ТП БКТП Изира, изход СН „Звъничево“, подстанция „Септемврийци“, и продължава
в посока югозапад, като след 1 м чупи на северозапад в границите на ПИ 55155.9.181 (НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път) и след
още около 152 м трасето пресича ПИ 55155.9.176
(НТП – напоителен канал) и ПИ 55155.9.188
(НТП – за горски, ведомствен път) и навлиза
в ПИ 55155.8.142 (НТП – за горски, ведомствен
път), откъдето сменя посоката си на североизток,
продължавайки около 36 м до достигане на ПИ
55155.8.258, който ще бъде захранен. Дължината на
електропровода е около 203,3 м. Засегнатата площ
е около 410 кв. м, общинска публична собственост. Във връзка с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 16 от
9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
сервитутът на електропровода е намален на 1 м
от двете му страни със съгласието на носителя на
сервитутни права. Проектът е изложен в Община
Пазарджик, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
3660
3. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ,
че с Решение № 177, взето с протокол № 9 от
12.05.2022 г., е одобрен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
на част от кв. 7 по плана на кв. Изгрев, Пловдив, за УПИ I – зеленина. Проектът е изложен
за запознаване в Район „Източен“, бул. Шести
септември № 274, Пловдив. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3717
6. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ,
че с Решение № 176, взето с протокол № 9 от
12.05.2022 г., е одобрен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
на част от кв. 340 по плана на „Трета градска
част“, Пловдив, за УПИ I – за обществено и жилищно застрояване, и УПИ II – за озеленяване и
археология. Проектът е изложен за запознаване в
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Район „Централен“, ул. Хр. Г. Данов № 39, Пловдив 4000. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
3716
12. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация за улица
от първостепенната мрежа (бул. Северен, II етап)
от УПИ І-505.171 от кв. 3 по плана на кв. Филипово на запад до ул. Победа и на част от кв. 3,
15, 16, 17, 18, 24 и 30 по плана на кв. Филипово,
Пловдив. Проектът е изложен за запознаване
в Район „Северен“, Община Пловдив, бул. Цар
Борис ІІІ Обединител № 22А. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината.
3646
2. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура за
обект: Уличен водопровод ПЕВП ∅90х5,4 РЕ100
PN10 за захранване на УПИ I (ПИ 02810.24.190
по КККР), кв. 55, м. Новото място, землище с.
Бата, община Поморие, като трасето и сервитутът
на водопровода ще засегнат: ПИ 02810.3.207 – за
местен път, общинска публична собственост, ПИ
02810.3.114 – нива, собственост на Станка Апостолова Вълчева, Султанка Апостолова Карналова,
ПИ 02810.3.115 – нива, собственост на Станка
Жекова Николова, Иван Колев Христов, Соня
Запрянова Христова, Георги Тодоров Тетрадов,
Недка Димитрова Тодорова, Султана Христова Кирова, Янка Христова Бояджиева, Катя Димитрова
Иванова, Галя Христова Христова, Станислава
Христова Христова, ПИ 02810.3.214 – за друг вид
производствен, складов обект, собственост на Държавен поземлен фонд – МЗХ, ПИ 02810.3.215 – неизползвана нива (угар, орница), собственост на
Георги Неделчев Георгиев, с дължина на водопровода – 340 м, площ на сервитута – 2036 кв. м.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Поморие, ул. Солна № 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3678
680. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1770 от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен уст ройствен
план – парцеларен план за външен водопровод и
изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор
№ 68850.205.22, м. Джелата, землище на гр. Стара
Загора, община Стара Загора. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
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чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3711
680а. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1771
от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване и ел.
схема за ПИ с идентификатор № 46417.106.157,
м. Aтюрен, землище на с. Малка Верея, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3712
680б. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1772
от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за външно електрозахранване и
изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор
№ 68850.137.3, м. Герена, землище на гр. Стара
Загора, община Стара Загора. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3713
897. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 1759
от 26.05.2022 г. на Общинския съвет – Стара Загора, е одобрен подробен устройствен план – план
за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1437 от 22.02.2018 г. и Решение № 1711 от
28.06.2018 г. на Общинския съвет – Стара Загора,
в частта му за УПИ I – ЖС, КОО и ППГ, в кв.
329 и УПИ I – ЖС, КОО и ППГ, в кв. 5331 по
плана на гр. Стара Загора. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Стара Загора пред Административния съд – Стара Загора, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3714
65. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 769 от 31.05.2022 г. на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
оптичен кабел. Трасето минава през поземлени
имоти с идентификатори 32740.24.316, 32740.23.178,
32740.26.600, 32740.27.600, 32740.28.362, 32740.30.362,
32740.30.131, 32740.26.201 и 32740.26.199 по КККР,
намиращи се в землището на с. Генерал Инзово, през поземлени имоти с идентификатори
40018.25.62, 40018.25.63 и 40018.58.50 по КККР, намиращи се в землище с. Крумово, през поземлени
имоти с идентификатори 46783.43.55, 46783.42.256,
46783.41.364, 46783.41.360, 46783.46.97, 46783.51.427
и 46783.42.257 по КККР, намиращи се в землище
с. Маломир. Дължината на трасето е 14 199,90 м,
от които 6176,60 м са в землището на с. Генерал
Инзово, 2535,40 м са в землището на с. Крумово
и 5487,90 м са в землището на с. Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол, съгласно приетите
и одобрени графични части, неразделна част от
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решението. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
3708
65а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 768 от 31.05.2022 г. на Общинския съвет
„Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
оптичен кабел от с. Ханово до с. Тенево, община
„Тунджа“, област Ямбол. Трасето на оптичния
кабел преминава в землището на с. Ханово през
поземлени имоти с идентификатори: 77150.15.188
с НТП – местен път, публична общинска собственост, 77150.15.190, 77150.15.205, 77150.16.251 и
77150.16.249 с НТП – селскостопански, горски,
ведомствени пътища, публична общинска собственост. В землището на с. Тенево трасето на
оптичния кабел преминава през поземлени имоти
с идентификатори: 72240.14.198 с НТП – селскостопански, горски, ведомствени пътища, публична
общинска собственост, 72240.29.954 и 72240.13.90
с НТП – местни пътища, публична общинска
собственост. Дължината на трасето е 5600,10 м,
от които 2657,10 м са в землището на с. Ханово
и 2943 м са в землището на с. Тенево съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението. Преди издаване на разрешение за строеж да се уредят всички отношения,
свързани с правото на преминаване през имоти – чужда собственост. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
3709
65б. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 770 от 31.05.2022 г. на Общинския съвет
„Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД, от
с. Маломир до с. Дряново. Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с. Маломир през поземлени имоти с идентификатори
46783.62.166, 46783.65.402, 46783.85.176, 46783.85.529,
46783.66.178, 46783.85.273, 46783.85.100, 46783.86.283
и 46783.86.278 – публична общинска собственост,
с НТП – селскостопански, горски, ведомствени
пътища, и през поземлени имоти с идентификатори
46783.65.174 и 46783.85.239 – публична общинска
собственост, с НТП – пасище, мера. В землището
на с. Дряново трасето на оптичния кабел преминава през поземлени имоти с идентификатори
23978.48.71 – публична общинска собственост, с
НТП – селскостопански, горски, ведомствен път,
и 23978.48.70 – публична общинска собственост, с
НТП – пасище. От поземлен имот с идентификатор 23978.48.70 трасето преминава въздушно по
съществуващ ел. провод до с. Дряново. Дължината
на трасето е 3303 м, от които 3297,40 м през землището на с. Маломир и 5,60 м през землището
на с. Дряново. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ решението подлежи на обжалване по законо-
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съобразност в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
3710
69. – Община с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – ПРЗ за кв. 54 и 55,
с. Белоградец, община Ветрино, област Варна.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 101, и може да се разгледа
от заинтересованите лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация – с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
3696
85. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 367, взето с протокол № 46 от
27.05.2022 г. на Общинския съвет – с. Лесичово,
е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за
трасе на кабелна линия 1 kV от ТНН на МТТ до
ново електромерно табло за захранване на имоти
№ 310072, 310073 и 310074, м. Криви дол в землището на с. Лесичово, минаващ през общински
имот № 000572 с НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път. Трасето започва от нов ТНН на
МТТ, продължава на запад през ПИ № 000572
до ново електромерно табло, разположено на
границата на ПИ № 310072 с дължина 181 м.
3633
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Ц. И. В. против
чл. 4, ал. 3, т. 5, чл. 7, ал. 1, т. 2 и чл. 8б, ал. 1 от
Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за предоставяне на
средства от Национален фонд „Култура“, издадена
от министъра на културата (ДВ, бр. 55 от 2007 г.),
по което е образувано адм. д. № 4754/2022 г. по
описа на Върховния административен съд, І колегия, VІІІ отделение, насрочено за 9.11.2022 г.
от 9 ч., 2-ра зала.
3667
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че са постъпили жалби от Георги Тодоров
Тодоров и от СНЦ „Съюз на организациите в
любителското изкуство“, депозирани чрез адв.
Нина Ламбова, срещу Заповед № РД-01-973 от
26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването, с
която са въведени временни противоепидемични
мерки на територията на Република България за
периода от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г., по които
е образувано адм.д. № 12877/2021 г. по описа
на А дминистративни я съд – Софи я-град, ІІІ
тричленен състав, насрочено за 16.09.2022 г. от
10 ч. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото, без да има право да иска
повтаряне на извършени процесуални действия.
3792
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от „Алвоген Фарма
Трейдинг Юръп“ – ЕООД, и „Зентива Фарма
България“ – ЕООД, срещу Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК за 2022 г. за лекарствените продукти,
заплащани напълно или частично от бюджета
на НЗОК, приет с Решение № РД-НС-04-27 от
18 март 2022 г. на Надзорния съвет на НЗОК
(ДВ, бр. 26 от 2022 г.), по която е образувано
адм.д. № 4210/2022 г. по описа на Административния съд – София-град, ІІІ тричленен състав,
насрочено за 16.09.2022 г. от 10,15 ч. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
3793
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
от Окръжната прокуратура – Ловеч, на чл. 19,
ал. 2, т. 1 в частта „след обсъждане в председателския съвет“, чл. 20, ал. 4, т. 1, чл. 21, чл. 62,
ал. 2 в частта „председателският съвет“, чл. 70,
ал. 2 в частта „съгласувано с председателския
съвет“, чл. 91, ал. 1 в частта „след обсъждане
в председателския съвет“, чл. 91, ал. 3, изр.
2-ро в частта „председателският съвет“, чл. 92,
ал. 1, в частта „в председателския съвет“, чл. 92,
ал. 2 в частта „председателския съвет“, чл. 92,
ал. 4 в частта „от председателския съвет“ от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Ловеч, неговите комисии и
взаимодействието с общинската администрация
за мандат 2019 – 2023 г., по което е образувано
адм. д. № 394/2021 г. по описа на Административния съд – Ловеч.
3738
Административният съд – Пловдив, ХІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от Окръжната прокуратура – Пловдив, против
Наредбата за определяне и администриране на
местните данъци и такси и цени на услуги на
територията на община Стамболийски, приета
с Решение № 12 от 12.03.2003 г., изменена и допълнена с Решение № 4 от 24.01.2022 г., като се
иска частично нейното отменяне по отношение
на: чл. 5, ал. 2 – в частта „предварително представят в съответната общинска служба документ, удостоверяващ неползването на услугата“;
чл. 17б, ал. 1, т. 1 – в частта „до 30 ноември на
предходната година, с дадено изрично съгласие
за извършване на проверка от данъчната и общинска администрация“; чл. 17б, ал. 1, т. 3 – в
частта „трябва да представят в отдел „Местни
данъци и такси“ следните документи: удостоверение от ВиК, удостоверение от Електрораз
пределение (EVN – Bulgaria), удостоверяващи,
че в този имот през последните 3 месеца не е
консумирана съответно вода, ел. енергия, или
данъчна фактура (сметка) за консумирана вода
и ел. енергия през последните 3 месеца“; чл. 17б,
ал. 1, т. 3.1 – цялата разпоредба „В случаите,
когато заявителят не представи указаните в
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наредбата удостоверения или сметки, имотът
не се освобождава от заплащане на услугата по
сметосъбиране и сметоизвозване.“ По протеста
е образувано адм. д. № 1320 по описа за 2022 г.
на Административния съд – Пловдив. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.09.2022 г. от 9,15 ч.
3739
Пернишкият окръжен съд съобщава на Тони
Смит, роден на 30.10.1976 г. в Република Южна
Африка, без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, с неизвестен адрес в
Република Южна Африка, като ответник по гр. д.
№ 00289/2022 г. по описа на Окръжния съд – Перник, да се яви в двуседмичен срок считано от
обнародването в „Държавен вестник“ в съда за
получаване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея във
връзка с предявена от Мариана Смит, родена
на 10.07.2003 г., искова молба с вх. № 2617 от
18.05.2022 г. по описа на Окръжния съд – Перник,
както и да посочи съдебен адрес. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
3779
Районният съд – Балчик, гражданска колегия,
призовава Ерсин Ертакуш, роден на 21.05.1987 г.,
с последен адрес гр. Балчик, ул. Тузла № 8, община Балчик, област Добрич, сега с неизвестен
адрес, в качеството си на ответник по гр. д.
№ 20223210100081/2022 г. по описа на PC – Балчик, да се яви в съда на 16.08.2022 г. в 11 ч. като
ответник по гр. д. № 20223210100081/2022 г.,
заведено от Азосена Силвиева Ертакуш, с адрес
гр. Балчик, ул. Тузла № 8, с правно основание
чл. 127, ал. 2, чл. 127а и чл. 143, ал. 2 от СК.
Ответникът следва да посочи съдебен адресат. В
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3669
Районният съд – Горна Оряховица, уведомява
ответника Емир Ферхат – роден на 8.10.1988 г.
в чужбина (Босна и Херцеговина), че има образувано гр. д. № 274/2022 г. по описа на съда,
насрочено за 14.07.2022 г. от 13 ч. със страни: Полина Пенчева Георгиева-Ферхат – ищец, и Емир
Ферхат – ответник, с основание на иска чл. 49 от
СК, че в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ може да подаде отговор по
чл. 131 от ГПК, като в противен случай делото ще
се разгледа с участието на особен представител
съгласно чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3740
Санданският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Скендер Паязити, роден на
17.03.1972 г. в Република Косово, чужд гражданин,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се
яви в канцеларията на Районния съд – гр. Сандански, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея по гр. д. № 524/2022 г.
по описа на съда, заведено от Катрин Василева
Литарова от гр. Сандански, ул. Славянка № 30,
за развод. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 1 от ГПК.
3689

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 517/2022 г. по
описа на съда, ХV граждански състав, по искова
молба на КПКОНПИ с вх. № 4686 от 21.02.2022 г.
против Камен Живков Кораков, ЕГН ***, от гр.
*** и Венета Петкова Коракова, ЕГН ***, от гр.
***, с която е предявен иск по чл. 153, ал. 2 от
ЗПКОНПИ и Решение № 3090 от 10.11.2021 г. на
КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 228 536,34 лв.,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Камен Живков Кораков,
ЕГН ***, от гр. ***, и Венета Петкова Коракова,
ЕГН ***, с цена на иска 101 200 лв.:
1/2 ид. ч. от поземлен имот с пълен идентификатор 78080.84.21, с адрес на имота: ***, с площ
5132 кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, начин на трайно ползване: за складова база, категория на земята при неполивни
условия – шеста – склад за промишлени стоки
и строителни материали. Пазарна стойност на
идеалните части към настоящия момент е в
размер на 50 000 лв.
1/2 ид. ч. от поземлен имот с пълен идентификатор 78080.84.22, с адрес на имота: ***,
с площ 1171 кв. м, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: за местен път, категория на земята при
неполивни условия – шеста. Пазарна стойност
на идеалните части към настоящия момент е в
размер на 11 250 лв.
1/2 ид. ч. от поземлен имот с пълен идентификатор 78080.84.15, с адрес на имота: ***,
с площ 2496 кв. м, трайно предназначение на
територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни
условия – шеста. Пазарна стойност на идеалните части към настоящия момент е в размер на
24 250 лв.
Лек автомобил марка „Хонда“, модел „Джас“,
peг. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят:
светлосин, дата на първонача лна рег ист рация – 30.04.2007 г. Пазарна стойност към настоящия момент: 4000 лв.
Лек автомобил марка „Хонда“, модел „Акорд“,
peг. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят:
т ъм носин, дата на п ървонача л на рег ис т рация – 28.04.2006 г. Пазарна стойност към настоящия момент: 2100 лв.
Мотопед марка „Априлия“, модел „Скарабео“,
peг. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят:
сив металик, дата на първоначална регистрация – 9.04.2012 г. Пазарна стойност към настоящия
момент: 1600 лв.
Лек автомобил марка „Хонда“, модел „ЦР В“,
per. № ***, рама № ***, двигател № ***, цвят: черен,
дата на първоначална регистрация – 20.03.2008 г.
Пазарна стойност към настоящия момент: 8000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Камен Живков
Кораков, ЕГН ***, с цена на иска 61 336,34 лв.:
сумата в размер на 5000 лв., получена от продажбата на 100 дружествени дяла от капитала на
„Лед – Неон“ – ЕООД, подлежи на отнемане в
полза на държавата от К. Ж. К., ЕГН ***;
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сумата в размер общо на 5867,49 лв., представ
ляваща вноски по разплащателна сметка в евро
с IBAN *** в периода 2013 г. – 2017 г.;
сумата в размер общо на 5556,43 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка
в евро с IBAN *** в периода 2012 г. – 2020 г.,
непреобразувана в друго имущество;
сумата в размер общо на 26 592,13 лв., представ
ляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в евро с IBAN *** в периода 2012 г. – 2020 г.,
непреобразувана в друго имущество;
сумата в размер общо на 9800,29 лв., представ
ляваща вноски и преводи по разплащателна сметка
в левове с IBAN *** в периода 2012 г. – 2020 г.,
непреобразувана в друго имущество;
сумата в размер общо на 8520 лв., представляваща преводи по разплащателна сметка в левове
с IBAN *** в периода 24.02.2012 г. – 2016 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Камен Живков
Кораков, ЕГН ***, от гр. ***, и Венета Петкова
Коракова, ЕГН ***, с цена на иска 62 000 лв.:
сумата в размер на 60 000 лв., представляваща
пазарна стойност на недвижим имот към датата
на отчуждаването му, отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 179,
том 1, peг. № 1117, дело № 158/2017 г., вписан в
СВ – ***, вх. peг. № 31181/4.10.2017 г.;
сумата в размер на 2000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужден лек автомобил
марка „Мицубиши“, модел „Спейс Стар“, peг. №***.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Венета Петкова Коракова,
ЕГН ***, с цена на иска 4000 лв.:
сумата в размер на 4000 лв., представляваща
вноска от Венета Коракова по нейна разплащателна сметка в левове с IBAN ***.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание,
което ще се проведе на 29.09.2022 г. от 13,30 ч. в
Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата, бул.
Шести септември № 167.
Указва на всички заинтересовани лица, че могат да предявят претенциите си върху процесното
имущество чрез предявяване на иск в срок 1 месец
преди датата на първото съдебно заседание, както
и самата дата и час на насроченото първо съдебно
заседание, което ще се проведе на 29.09.2022 г.
от 13,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември № 167.
3687
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия
съд е образувано гр.д. № 133/2022 г. по предявено
на 5.05.2022 г. мотивирано искане (искова молба)
от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, представлявана от действащия като
председател Антон Славчев, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на стойност
374 083,01 лв. от Шенгюняр Мехмед Али с постоянен и настоящ адрес: гр. Дулово, ул. Първа № 3,
област Силистра, Синан Ниязи Сали с постоянен
и настоящ адрес: гр. Дулово, ул. Първа № 3, област
Силистра, и Джошкун Синан Ниязи с постоянен
адрес: гр. Дулово, ул Първа № 3, област Силистра,
и настоящ адрес: гр. Силистра, ул. Кълъраш № 28,
както следва:
На основание чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Джошкун Синан
Ниязи в размер на 13 000 лв.:
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Поземлен имот с идентификатор № 24030.501.9106
в урбанизираната територия по кадастралната карта
на гр. Дулово, целият с площ 834 кв. м, с трайно
предназначение – за жилищни нужди, незастроен,
при съседи имоти с №: 24030.501.9105, 24030.501.9148,
24030.501.9107, 24030.501.9112, 24030.501.9104. Данъчната оценка на имота е 4499,40 лв. (придобит с
договор за покупко-продажба № ПО-07-362/2016 г.
от 28.12.2016 г./Акт № 1, том 1, на СВ – Дулово, и
дарен с нотариален акт № 86, том III, рег. № 2389,
дело № 443 от 23.05.2018 г./Акт № 138, том 3, дело
№ 518 от 23.05.2018 г. на СВ – Дулово). Пазарна
стойност към настоящия момент – 13 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Синан Ниязи Сали в
размер на 1500 лв.:
Л е к а в т о м о б и л м а р к а „Ф о л к с в а г е н “,
модел „Голф“, с peг. № СС 9176 АР, дата на
п ъ р в а р е г и с т р а ц и я – 31 . 0 3 .1 9 9 8 г. , р а м а
№ WVWZZZ1JZWP078012, двигател № AGR075835,
п р и д о б и т с д о г о в о р о т 21. 0 2 . 2 019 г. П а зарна стойност к ъм настоящи я момен т –
1500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Синан Ниязи
Сали в размер на 211 665,59 лв.:
Сума в размер на 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, а именно: поземлен имот с
идентификатор № 24030.501.9105 в урбанизираната
територия по кадастралната карта на гр. Дулово,
целият с площ 776 кв. м, предназначен за жилищни нужди, незастроен, намиращ се в гр. Дулово, ул. Розова долина № 37А, описан в АЧОС
№ 1374/12.11.2012 г., вписан в Службата по вписванията с вх. № 1855/14.11.2012 г., при съседи имоти
с №: 24030.501.3227, 24030.501.9148, 24030.501.9106,
24030.501.9104, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 106, том II,
рег. № 1236, дело № 271 от 25.03.2015 г. (Акт № 111,
том 2, дело № 273 от 25.03.2015 г. на СВ – Дулово).
Сума общо в размер на 17 000 лв., представ
ляваща внесени през 2018 г. суми по разплащателна сметка в левове № 1527409530 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Синан Ниязи Сали и
нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
Сума общо в размер на 32 100 лв., представляваща внесени през 2019 г. суми по разплащателна
сметка в левове № 1527409530 в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Синан Ниязи Сали, нетрансферирани
по други банкови сметки и непреобразувани в
друго имущество.
Сума общо в размер на 5523 лв., представляваща
внесени през 2013 г. суми по разплащателна сметка
в левове № 4526227005 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Синан Ниязи Сали, нетрансферирани по
други банкови сметки и непреобразувани в друго
имущество.
Сума общо в размер на 47 010 лв., представляваща внесени през 2013 г. суми по разплащателна сметка в левове № 4626370129 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Синан Ниязи Сали, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
Сума общо в размер на 59 200 лв., представляваща внесени през 2014 г. суми по разплащателна сметка в левове № 4626370129 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Синан Ниязи Сали, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
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Сума в размер на 1112,94 лв., представляваща
начислени лихви през 2014 г. върху вноски по
разплащателна сметка в левове № 4626370129 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Синан Ниязи Сали.
Сума общо в размер на 43 680 лв., представляваща внесени през 2015 г. суми по разплащателна сметка в левове № 4626370129 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Синан Ниязи Сали, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани в друго имущество.
Сума в размер на 532,74 лв., представляваща
начислени лихви през 2016 г. върху вноски по
разплащателна сметка в левове № 4626370129 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Синан Ниязи Сали.
Сума в размер на 506,91 лв., представляваща
начислени лихви през 2016 г. и 2017 г. върху вноски
по разплащателна сметка в левове № 2527409627 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Синан Ниязи Сали.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1,
чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Шенгюняр Мехмед
Али в размер на 1250 лв.:
Сума общо в размер на 1250 лв., представляваща внесени през 2018 г. суми по разплащателна
сметка в левове № BG 84 RZBB91551009671172 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани
в друго имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Шенгюняр Мехмед
Али, ЕГН 7505245630, и Синан Ниязи Сали, ЕГН
7012285622, в размер на 146 667,42 лв.:
Сума общо в размер на 105 747,42 лв., представляваща получени парични преводи от трети лица,
непреобразувани в друго имущество.
Сума общо в размер на 17 200 лв., представляваща внесени през 2012 г. суми по разплащателна сметка в левове № 1505004639 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Синан Ниязи Сали и
сътитуляр Шенгюняр Мехмед Али, нетрансферирани по други банкови сметки и непреобразувани
в друго имущество.
Сума общо в размер на 9400 лв., представляваща
внесени през 2013 г. суми по разплащателна сметка
в левове № 1505004639 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Синан Ниязи Сали и сътитуляр Шенгюняр
Мехмед Али, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
Сума общо в размер на 7500 лв., представляваща
внесени през 2014 г. суми по разплащателна сметка
в левове № 1505004639 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Синан Ниязи Сали и сътитуляр Шенгюняр
Мехмед Али, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
Сума общо в размер на 5820 лв., представляваща
внесени през 2015 г. суми по разплащателна сметка
в левове № 1505004639 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Синан Ниязи Сали и сътитуляр Шенгюняр
Мехмед Али, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
Сума общо в размер на 1000 лв., представляваща
внесени през 2017 г. суми по разплащателна сметка
в левове № 1505004639 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Синан Ниязи Сали и сътитуляр Шенгюняр
Мехмед Али, нетрансферирани по други банкови
сметки и непреобразувани в друго имущество.
Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на
18.10.2022 г. от 11,30 ч. в Окръжния съд – Силистра.

ВЕСТНИК

БРОЙ 47

В двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
3659
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички
заинтересовани, че на 21.03.2022 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр.д. № 80/2022 г.
по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ
129010997, чрез Антон Томов Славчев, действащ
в качеството на председател на КПКОНПИ съгласно решение на НС, прието на 2.02.2022 г. за
предсрочно прекратяване на правоотношението
на председателя на КПКОНПИ и чл. 14, ал. 3
от ЗПКОНПИ, с адрес за призоваване Варна,
ул. Ал. Константинов № 17, срещу Никола Борисов
Петров от Попово, ул. Таньо войвода № 6, област
Търговище, и Мария Паунова Илиева от Попово,
ул. Самара № 6, област Търговище, с обща цена
на иска 54 348,15 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Никола Борисов Петров:
лек а вт омо би л „Фол ксва г ен Голф“, р ег.
№ Т 5148 АК, дата на първоначална регистрация –
7.01.1988 г., рама WVWZZZ19ZJB072837, двигател
MH655711, на стойност 850 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Никола
Борисов Петров, ЕГН 6607158285, с цена на иска
46 073,11 лв., в т.ч.:
сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Рено Меган“, рег.
№ Т 2976 СТ, рама VF1BA0L0G18445285, двигател
K4MC720DA85605, дата на първоначална регистрация – 28.07.1998 г., отчужден с договор за покупкопродажба от 27.05.2014 г.;
сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 6“,
рег. № Т 9532 СТ, рама WAUZZZ4B92N041923,
двигател AKE090409, дата на първоначална регистрация – 1.01.2002 г., отчужден с договор за
покупко-продажба от 25.09.2013 г.;
сумата в размер 7000 лв., представляваща
лични вноски през 2012 г. по банкова сметка в
левове № 800231073864630 в „ОББ“ – АД, открита
на 18.04.2012 г. и закрита на 5.10.2015 г., с титуляр
Никола Борисов Петров, непреобразувани в друго
имущество;
сумата в размер 26 573,11 лв., представляваща
получени парични преводи от трети лица чрез
системи за бързи разплащания, непреобразувани
в друго имущество.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мария Паунова Илиева,
ЕГН 9802175575, с цена на иска 7425,04 лв., в т.ч.:
сумата в размер 5675,04 лв., представляваща
получени парични преводи от трети лица чрез
системи за бързи разплащания, непреобразувани
в друго имущество;
сумата в размер 1750 лв., представляваща изпратени парични преводи чрез системи за бързи
разплащания.
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В срок до приключване на първото открито
съдебно заседание в първата инстанция заинтересованите лица могат да предявят своите претенции
върху така описаното имущество. Първото съдебно
заседание е насрочено на 3.10.2022 г. от 9 ч., ет. 2
в сградата на съдебната палата.
3632
Софийският градски съд, гражданско отделение, I-7 състав, на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ
уведомява, че има образувано гр.д. № 1367/2022 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Цветанка Евгениева Хаджистоянова с ЕГН 8003111933, с постоянен адрес:
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3 № 336,
вх. 4, ет. 4, ап. 34, Николай Николаев Маринов с
ЕГН 7312253225, постоянен адрес: София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3 № 336, вх. 4, ет. 4,
ап. 34, „Никсей“ – ЕООД, ЕИК 204491310, със
седалище и адрес на управление: София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 336, вх. 4, ет. 4,
ап. 34, представлявано от едноличния собственик
на капитала Николай Николаев Маринов с ЕГН
7312253225, и „НМ Инвестмънт“ – ЕООД, ЕИК
204974113, със седалище и адрес на управление:
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 336,
вх. 4, ет. 4, ап. 34, представлявано от Николай
Маринов, с цена на иска 273 008,09 лв., като
бъде поискано отнемане в полза на държавата
на следното незаконно придобито имущество,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветанка Евгениева
Хаджистоянова, ЕГН 8003111933:
– 50 дружествени дяла на стойност 1 лв.
всеки и на обща стойност 50 лв. от капитала на
„Катрини 88“ – ЕООД, ЕИК 204630849.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветанка Евгениева
Хаджистоянова, ЕГН 8003111933:
– Сумата 1000 лв., представляваща равно
стойността на пазарната стойност към момента
на отчуждаването на лек автомобил „Нисан
Примера“ с ДКН СА 2290 СК.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветанка Евгениева
Хаджистоянова, ЕГН 8003111933:
– Сумата 9000 лв., представляваща равно
стойността на пазарната стойност към момента
на отчуждаването на лек автомобил „Ауди А3“
с ДКН СВ 3913 ВК.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветанка Евгениева
Хаджистоянова, ЕГН 8003111933:
– Сумата 19 158,09 лв., представляваща равностойност на извършени погасителни вноски по
ипотечен кредит № 4421793.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Николаев Маринов, ЕГН 7312253225:
– 10 дружествени дяла на стойност 10 лв.
всеки на обща стойност 100 лв. от капитала на
„Никсей“ – ЕООД, ЕИК 204491310.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Николаев Маринов, ЕГН 7312253225:
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– 10 дружествени дяла на стойност 10 лв.
всеки на обща стойност 100 лв. от капитала на
„НМ Инвестмънт“ – ЕООД, ЕИК 204974113.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Николаев
Маринов, ЕГН 7312253225:
– Сумата 10 000 лв., представляваща равно
стойността на пазарната стойност към момента
на отчуждаването на товарен автомобил „ДАФ
ФА 45.130“ с ДКН СВ 9104 ВН.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Николаев Маринов, ЕГН 7312253225:
– Товарен автомобил „ДАФ ФА 45.150 Е10“ с
рег. № СВ 4295 Вх. Пазарна стойност на МПС към
момента на подаване на исковата молба – 7500 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Никсей“ – ЕООД, ЕИК 204491310:
– Позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
44238.604.207, намиращ се в гр. Лом, община
Лом, област Монтана, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, с площ 2085 кв. м,
с административен адрес: гр. Лом, м. Бахчите,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване: неизползвана
нива (угар, орница), категория на земята: 5, номер
по предходен план: 604207, при съседи съгласно
скицата на поземлени имоти с идентификатори: 44238.604.142, 44238.604.208, 44238.604.372,
44238.838.3 и 44238.604.206, заедно с подобренията на горепосочения поземлен имот. Пазарната
стойност на недвижимия имот към момента на
подаване на исковата молба е 800 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Никсей“ – ЕООД, ЕИК 204491310:
– Лек автомобил „БМВ 530 Д“ с ДКН СВ 2860
АР. Пазарна стойност на МПС към момента на
подаване на исковата молба – 8700 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Никсей“ – ЕООД, ЕИК 204491310:
– Товарен автомобил „Ивеко Дейли“ с ДКН
СВ3901КВ. Пазарна стойност на МПС към момента на подаване на исковата молба – 9600 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Никсей“ – ЕООД, ЕИК 204491310:
– Лек автомобил „Мицубиши Шогун“ с ДКН
СВ2035КВ. Пазарна стойност на МПС към момента на подаване на исковата молба – 3200 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Никсей“ – ЕООД, ЕИК 204491310:
– Ремарке „Харбек Б 1300 М“ с ДКН СВ 0777
ЕА. Пазарна стойност на МПС към момента на
подаване на исковата молба – 1600 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „Никсей“ – ЕООД, ЕИК 204491310:
– Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с ДКН
СВ4761НВ. Пазарна стойност на МПС към момента на подаване на исковата молба – 4200 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „НМ Инвестмънт“ – ЕООД,
ЕИК 204974113:
– Недвижим имот, намиращ се в гр. София,
Столична община, район „Студентски“, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново, а именно: магазин № 2,
намиращ се в жилищна сграда с подземни гаражи, магазини, помещение за абонатна станция,
секция „А“, снабдена с Разрешение за ползване
№ ДК-07-611/26.11.2009 г., издадено от началника
на Столична РДНСК в гр. София, СО – район
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„Студентски“, с административен адрес: София,
ул. Проф. Кирил Попов № 59, вх. А, разположен
на първи надземен етаж, кота +-0 м, със застроена
площ 71,68 кв. м, състоящ се от търговска зала,
склад, санитарен възел с преддверие, при съседи
на магазина: проход, преддверие, стълбище и
входно преддверие, заден двор и улица, заедно с
5,29 % ид. ч. от секция „А“ на сградата, равняващи се на 10,77 кв. м, заедно с 2,01 % ид. ч.
от общите части на сутерена на цялата сграда,
равняващи се на 4,48 кв. м, заедно със съответните идеални части от правото на строеж
върху УПИ, заедно с припадащите на магазина
2,01 % ид. ч., равняващи се на 17,65 кв. м от правото на собственост върху урегулиран поземлен
имот VI-2940, от кв. № 24 „Б“ по регулационния
план на гр. София, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново,
СО – район „Студентски“, целият УПИ с площ
876 кв. м, при граници съгласно скица, издадена
от Столична община, район „Студентски“: ул.
Пъстър свят, ул. Проф. Кирил Попов, УПИ V-1327,
УПИ IV-1342, УПИ Х-1342. Пазарната оценка на
недвижимия имот към момента на подаване на
исковата молба – 160 000 лв.
На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от „НМ Инвестмънт“ – ЕООД,
ЕИК 204974113:
– Моторна лодка с рег. № Лм729, с двигател
„EVINRUDE“ с № 05529787. Пазарната оценка на
моторната лодка към момента на подаване на
исковата молба е 38 000 лв.
Съгласно определение от 19.05.2022 г. по гр.
дело № 1367/2022 г. по описа на СГС, ГО, I-7 състав, трети заинтересовани лица, претендиращи
самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в делото, като
предявят претенциите си пред СГС в двумесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
Гражданско дело № 1367/2022 г. по описа на
СГС, ГО, I-7 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 13.12.2022 г. от 10 ч.
3668
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-27 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. дело
№ 6732/2020 г. въз основа на искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Даниел Бойков Георгиев и Адриана
Минчева Сарафска, и двамата с адрес: София,
район „Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 114, вх. В,
ет. 2, ап. 49, за отнемане на имущество на обща
стойност 47 445,23 лв., с която са предявени
следните искове:
1. Иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ за отнемане от Даниел Бойков Георгиев
имущество на стойност 40 267,66 лв. на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ, а именно:
сумата в размер на 7627,74 лв., представляваща получени средства от продажба на л.а.
„Мерцедес“, С220 ЦДИ с рег. № СА9094ХА, рама
№ WDD2042021F368554, с дата на първа регист
рация 2.11.2009 г.;
сумата в размер на 3769,92 лв., представляваща
левовата равностойност на продадена от Даниел
Бойков Георгиев валута на каса в клон на Банка
Сосиете Женерал;
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сумата в размер на 28 275 лв., представляваща
вноски по банкова сметка BG96TTBB94001526503469
от проверяваното лице Даниел Бойков Георгиев;
сумата в размер на 350 лв., представляваща
вноски от Адриана Минчева Сарафска по банкова сметка BG96TTBB94001526503469 на Даниел
Бойков Георгиев;
су мата в размер на 245 лв., п редставл яваща вноска от т рето лице по сметка
BG96T TBB940 01526503469 с тит ул яр Даниел
Бойков Георгиев.
2. Иск с правно основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ за отнемане от Адриана Минчева
Сарафска имущество на стойност 7177,57 лв. на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ, а именно:
сумата в размер на 400 лв., представляваща получени средства от продажба на л.а. „Ауди А4“ с рег.
№ СА4726ММ, рама № WAUZZZ8DZWA012306, с
дата на първа регистрация 16.10.1997 г.;
сумата в размер на 182,57 лв., представляваща
левовата равностойност на продадена от Адриана Минчева Сарафска валута на каса в клон на
Банка Сосиете Женерал;
сумата в размер на 2800 лв., получена от
Адриана Минчева Сарафска по Уестърн Юниън;
сумата в размер на 3725 лв., представляваща
вноски по банкова сметка BG56UBBS80021040127340
от проверяваното лице Адриана Минчева Сарафска;
сумата в размер на 70 лв., представляваща погасителни вноски от Адриана Минчева Сарафска
по потребителски кредит № CASH-04564508 при
БНП Пърсънъл Файненс.
Съгласно определение от 16.05.2022 г. по
гр. дело № 6732/2020 г. по описа на СГС, ГО, І-27
състав, съдът определя тримесечен срок считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ по реда на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ, в
който трети заинтересовани лица, претендиращи
самостоятелни права върху имущест вото, предмет
на отнемане, могат да встъпят по делото по реда
на чл. 225 от ГПК, като предявят претенциите
си пред Софийския градски съд.
Производството по гр. дело № 6732/2020 г.
по описа на СГС, ГО, I-27 състав, е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.10.2022 г. от 14 ч.
3754
Добричкият окръжен съд, търговско отделение, уведомява, че на основание чл. 679 ТЗ
с Определение № 190 от 20.06.2022 г. по ч.т.д.
№ 133/2022 г. насрочва открито съдебно заседание
на 11.07.2022 г. от 10 ч. в съдебната сграда, ет. 2,
зала 6, за разглеждане на искането на Национална агенция за приходите – София, за отмяна
на решение на събранието на кредиторите на
длъжника „Евроманган“ – ЕАД, с. Църква, по
т.д. № 15/2019 г. по описа на ДОС, проведено на
9.06.2022 г.
3786
Окръжният съд – Силистра, по т.д. № 27/2022 г.
призовава кредиторите на „Садимекс“ – ООД,
ЕИК 121103741, да се явят в съда на 24.08.2022 г. от
11 ч. за разглеждане на подадената от НАП – София, молба за отмяна на решението на СК на
„Садимекс“ – ООД, проведено на 11.05.2022 г., по
т.д.н. № 24/2016 г. на ОС – Силистра.
3787
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Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
15.03.2017 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 267/2011 г. за
политическа партия с наименование „Кауза България“, приети на Националното съвещание на ПП
„Кауза България“, проведено на 21.01.2017 г., като
заличава досегашния състав на Изпълнителния
съвет и вписва нов Изпълнителен съвет: Георги
Петров Титюков, Константин Христов Георгиев,
Едуард Мъгърдич Сарафян, Илия Георгиев Петков
и Румяна Богданова Толова. Заличава досегашния
състав на Контролния съвет и вписва нов Контролен съвет: Елена Данаилова Шопова, Велко
Захариев Георгиев и Мария Василева Георгиева.
3670
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
12.03.2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП
вписва промените по ф. д. № 267/2011 г., приети
на Националното съвещание на политическа
партия с наименование „Кауза България“, проведено на 16.12.2018 г., като заличава досегашния
състав на Изпълнителния съвет на ПП „Кауза
България“ и вписва нов Изпълнителен съвет:
Георги Петров Титюков, Константин Христов
Георгиев, Едуард Мъгърдич Сарафян, Илиян
Георгиев Петков и Румяна Богданова Толова.
Заличава досегашния състав на Контролния
съвет на ПП „Кауза България“ и вписва нов
Контролен съвет: Елена Данаилова Шопова,
Велко Захариев Георгиев и Мария Василева
Георгиева. Заличава досегашния председател на
ПП „Кауза България“ и вписва Георги Петров
Титюков като председател.
3671
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
26.05.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промяна по ф. д. № 7062/2005 г. на
ПП „Атака“, както следва: Изключва като член
на Контролния сбор Адриан Христов Асенов.
3672
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
27.05.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 33/2019 г. на
ПП „Консервативно обединение на десницата“,
както следва: постановява да се впишат промени,
приети на Националното събрание на партията,
проведено на 12.03.2021 г.: Промени в устава на
партията, промени в Националното ръководство:
освобождава като членове на Националното ръководство Боян Лъчезаров Стефанов и Ралица
Кирилова Найденова; избира за член на Националното ръководство Мая Миткова Маринова.
3673
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
3.06.2015 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени в ф. д. № 10043/1993 г. на
политическа партия „Социалдемократическа
парти я“ съобразно взети на 28.03.2015 г. на
47-ия извънреден конгрес на партията решения:
вписва промени в устава на партията, приети на
47-ия извънреден конгрес на партията, които са
неразделна част от настоящото решение. Органи
на партията са: Национален съвет, Изпълнителен
съвет, Национална контролна комисия, председател. Вписва Национален съвет от 51 членове,
избрани с решение на 47-ия извънреден конгрес
на партията, проведен на 28.03.2015 г., в състав:
Ангел Асенов Ликов, Александър Ангелов Дин-
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ков, Александра Владимирова Андреева, Андрей
Илиев Георгиев, Ангел Владов Георгиев, Боби
Пенчев Бобев, Борислав Драгомиров Гавраилов, Васко Вергилов Цветанов, Васил Николов
Христов, Ванчо Гергов Николов, Върбан Димов
Върбев, Георги Костадинов Евстатиев, Георги
Делчев Бакалов, Давид Йорданов Петров, Деч
ко Иванов Петков, Димитър Гиров Димитров,
Димитър Александров Димитров, Екатерина
Христова Колева, Иван Димитров Митов, Иван
Атанасов Колчаков, Иван Атанасов Цеков, Иван
Величков Иванов, Иван Георгиев Денчев, Иван
Кирилов Лозанов, Иван Тодоров Нинов, Йордан
Борисов Недев, Йордан Александров Йорданов,
Йорданка Кирилова Колева, Камен Ангелов
Цоклинов, Катя Иванова Кехайова, Кирил Атанасов Манев, Костадин Иванов Божинов, Красна
Димитрова Малинова-Златанова, Любен Олегов
Петров, Марио Петров Димитров, Младен Илич
Барболов, Николай Пенчев Попов, Петър Драгнев
Иванов, Петър Стоянов Попов, Пламен Петков
Павлов, Пламен Младенов Владимиров, Росен
Пламенов Нойков, Сашо Василев Бункин, Симеон
Николов Симеонов, Станислав Емилов Сираков,
Трайчо Трайчев Василев, Тодор Хараламбиев
Хараламбиев, Тодор Иличов Барболов, Христо
Атанасов Шегунов, Цако Михайлов Бънчев, Цено
Спасов Велчев. Вписва Изпълнителен съвет от
9 членове, избрани с решение на Националния
съвет от 28.03.2015 г., в състав: Тодор Иличов
Барболов, Йордан Александров Йорданов, Йордан Борисов Недев, Иван Атанасов Колчаков,
Екатерина Христова Колева, Симеон Николов
Симеонов, Иван Атанасов Цеков, Иван Кирилов
Лозанов, Пламен Младенов Владимиров. Вписва
Национална контролна комисия от 3 членове,
избрани с решение на 47-ия извънреден конгрес
на партията, проведен на 28.03.2015 г., в състав:
Евгени Петров Цеков, Ирена Иванова Митова,
Лиляна Славова Минчева. Партията се представлява от председателя Тодор Иличов Барболов.
3718
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
26.06.2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП
вписва промени по ф. д. № 656/2013 г. на политическа партия с наименование „СЪЮЗ РЕГИОНИ“: Промени в устава, приети с решение на
Националното събрание на 6.04.2019 г., промени
в седалището и адреса на управление: ул. Свети
Климент № 5 (партер) в гр. Пловдив. Изпълнителен съвет в състав от 3 членове: Гергана Вътева
Стоянова – председател на Изпълнителния съвет
и председател на партията, Димитър Георгиев
Стоев – заместник-председател на Изпълнителния съвет, Нина Кръстева Козарева – член на
Изпълнителния съвет. Контролен съвет в състав
от 3 членове: Емил Иванов Георгиев – председател на Контролния съвет, Марияна Николова
Ковачева – заместник-председател на Контролния
съвет, Даниела Максимова Карабаткова – член на
Контролния съвет. Политическата партия „СЪЮЗ
РЕГИОНИ“ се представлява от председателя на
партията и председател на Изпълнителния съвет
Гергана Вътева Стоянова.
3719
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
30.07.2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 1654/2007 г. на
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политическа партия „Движение Нашият град“:
промени в устава, приети с решения на конференция на Политическия съвет, проведена на
16.07.2019 г.; промяна на седалището и адреса
на управление: гр. Кричим, област Пловдив, бул.
Никола Петков № 7, ет. 1; председател и политически лидер и представляващ партията – Атанас
Стефанов Калчев; нов състав на Изпълнителното
бюро: Атанас Стефанов Калчев – председател на
Изпълнителното бюро, Анка Самуилова Хаджиева – заместник-председател на Изпълнителното
бюро, Антоан Ангелов Димитров, Нели Александрова Георгиева – секретар на Изпълнителното
бюро, Александър Крумов Попов.
3720
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
9.08.2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 2274/1990 г. на
политическа партия „Български земеделски народен съюз“: Вписва нов състав на членовете на
Постоянното присъствие на БЗНС: Александър
Тодоров Христов, Злати Здравков Карамфилов,
Валерия Александрова Кардашевска, Пламен
Величков Кръстев, Димитър Любомиров Петков,
Таня Иванова Бушева, Николай Ненчев Ненчев
в качеството му на председател на БЗНС. Партията се представлява от председателя на БЗНС
Николай Нанков Ненчев.
3721
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 720/2014 г. с решение от 20.11.2017 г. за политическа партия с наименование „Възраждане“:
Вписва устав на политическа партия „Възраждане“, приет на Втория национален конгрес, проведен
на 16.09.2017 г., който представлява неразделна
част от настоящото решение. Вписва членове
на Организационния съвет: Костадин Тодоров
Костадинов, Георги Иванов Георгиев, Петър
Николаев Петров, Велислав Руменов Христов,
Николай Георгиев Дренчев, Станислав Добринов
Стоянов, Цончо Томов Ганев, Ивелин Първанов
Първанов, Никола Ангелов Димитров, Светослав
Тодоров Тодоров, Траян Красимиров Димитров,
Симеон Славейков Костадинов, Николай Кръстев
Костадинов, Владимир Павлинов Павлов, Ангел
Жеков Георгиев, Слави Иванов Котаров, Валери
Иванов Сираков. Вписва членове на Националния
комитет: Костадин Тодоров Костадинов – председател, Георги Иванов Георгиев – зам.-председател, Петър Николаев Петров – зам.-председател,
Николай Георгиев Дренчев – секретар. Вписва
членове на Националната контролна комисия:
Марин Руменов Николов – председател, Жулиета
Райчева Станчева, Николай Иванов Николов.
Вписва като председател на политическа партия
„Възраждане“ за нов тригодишен мандат Костадин
Тодоров Костадинов. Партията се представлява
от председателя Костадин Тодоров Костадинов.
3722
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
26.06.2020 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 720/2014 г. на
политическа партия с наименование „Възраждане“: Вписва заличаването на Симеон Славейков
Костадинов в качеството му на избран член на
Организационния съвет на партията.
3723
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Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
5.08.2020 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 720/2014 г. на
политическа партия с наименование „Възраждане“: Вписва заличаването на Владимир Павлинов Павлов в качеството му на избран член на
Организационния съвет.
3724
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
14.12.2020 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 720/2014 г.
на ПП с наименование „Възраждане“: Вписва
членове на Организационния съвет: Костадин
Тодоров Костадинов, Георги Иванов Георгиев,
Петър Николаев Петров, Николай Делчев Георгиев, Николай Георгиев Дренчев, Станислав
Добринов Стоянов, Цончо Томов Ганев, Ивелин
Първанов Първанов, Никола Ангелов Димитров,
Александър Димитров Арангелов, Траян Красимиров Димитров, Искра Михайлова Михайлова,
Николай Кръстев Костадинов, Димитър Пламенов
Пашев, Ангел Жеков Георгиев, Димитър Витанов Георгиев, Валери Иванов Сираков. Вписва
членове на Националния комитет: Костадин Тодоров Костадинов – председател, Георги Иванов
Георгиев – зам.-председател, Петър Николаев
Петров – зам.-председател, Цончо Томов Ганев – член, Николай Георгиев Дренчев – секретар. Вписва членове на Националната контролна
комисия: Юлиян Каменов Губатов – председател,
Ивайло Василев Папов – член, Митю Николов
Димов – член. Вписва като председател на ПП
„Възраждане“ за нов тригодишен мандат Костадин
Тодоров Костадинов. Партията се представлява
от председателя Костадин Тодоров Костадинов.
3725
Софийският градски съд с протоколно решение
от 6.07.2021 г. и с решение на ВКС № 60092 от
23.09.2021 г. по т.д. № 1809/2021 г. на основание
чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 606/2009 г. на политическа партия с наименование „Русофили за възраждане на Отечеството“:
Вписва изменения и допълнения в устава, приети
с решение на конгрес, проведен на 29.05.2021 г.
Вписва нов състав на Националния политически
съвет: Николай Симеонов Малинов – председател,
Асен Денков Асенов, Веселин Първанов Найденов, Емил Димитров Миланов, Петър Димитров
Пандурски, Валентин Груев Григоров, Владимир
Александров Чучуев, Мирослав Ивайлов Митков, Янчо Пенев Киров, Атанас Ралчев Панчев,
Вергиния Иванова Атанасова, Георги Василев
Градевски, Георги Милков Станчев, Димитър
Калитков Иванов, Женя Димитрова Илиева,
Ивайло Любенов Иванов, Илия Йотов Ценов,
Искра Милкова Иванова, Калин Викторов Божков,
Красимир Георгиев Кузманов, Никола Асенов
Бенчев, Петър Георгиев Георгиев, Румен Лозев
Митев, Станислав Асенов Асенов, Петър Иванов
Синджирлиев, Пламен Георгиев Александров,
Ставри Сотиров Сотиров, Юрий Митков Борисов,
Юрий Христов Янков, Явор Янков Никифоров.
Вписва нов състав на Изпълнителното бюро
на Националния политически съвет: Николай
Симеонов Малинов – председател, Асен Денков
Асенов, Веселин Първанов Найденов, Емил Димитров Миланов, Петър Димитров Пандурски,
Валентин Груев Григоров, Владимир Александров
Чучуев, Мирослав Ивайлов Митков, Янчо Пенев
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Киров, Атанас Ралчев Панчев, Георги Василев
Градевски, Георги Милков Станчев, Димитър
Калитков Иванов, Женя Димитрова Илиева,
Ивайло Любенов Иванов, Петър Георгиев Георгиев, Юрий Митков Борисов.
3743
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
15.12.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от
ЗПП вписва промени по по ф. д. № 606/2009 г.
на политическа партия „Русофили за възраждане
на Отечеството“: нов състав на Националния
политически съвет: Николай Симеонов Малинов – председател, Янчо Пенев Киров, Валентин
Груев Григоров, Искра Милкова Иванова, Петър
Димитров Пандурски, Красимир Георгиев Кузманов, Калин Викторов Божков, Георги Милков
Станчев, Вергиния Иванова Атанасова, Нако
Райнов Стефанов, Ивайло Любенов Иванов, Емил
Димитров Миланов, Никола Асенов Бенчев,
Петър Георгиев Георгиев, Владимир Александров Чучуев, Юрий Митков Борисов, Димитър
Калитков Иванов, Асен Денков Асенов, Румен
Лозев Митев, Мирослав Ивайлов Митков, Атанас
Ралчев Панчев, Добриян Симеонов Малинов,
Женя Димитрова Илиева, Станислав Асенов
Асенов, Петър Иванов Синджирлиев, Пламен
Георгиев Александров, Ставри Сотиров Сотиров,
Юрий Христов Янков, Явор Янков Никифоров
и Веселин Първанов Найденов. Нов състав на
Изпълнителното бюро на НПС: Николай Симеонов Малинов – председател, Асен Денков Асенов,
Веселин Първанов Найденов, Емил Димитров
Миланов, Валентин Груев Григоров, Владимир
Александров Чучуев, Янчо Пенев Киров, Георги
Милков Станчев, Атанас Ралчев Панчев, Юрий
Митков Борисов, Ивайло Любенов Иванов, Петър
Димитров Пандурски, Мирослав Ивайлов Митков,
Нако Райнов Стефанов, Димитър Калитков Иванов, Женя Димитрова Илиева и Петър Георгиев
Георгиев. Партията се представлява от Николай
Симеонов Малинов – председател.
3744
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
27.07.2017 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 624/2012 г. на
политическа партия „Нова алтернатива“: изменения и допълнения на устава; промяна в адреса на
управление: гр. София, ул. Порто Лагос 1, ет. 1,
ап. 31; нов политически съвет в състав: Николай
Георгиев Цонев, Николай Койчев Ванков, Любомир Василев Малоселски, Камелия Стоянова
Нейкова, Теодор Димитров Одрински, Любомир
Димитров Аргиров, Стоян Петров Стоянов, Денис
Танчев Йовчев, Кемал Ахмед Байрактар, Василка Петкова Русева, Калин Николов Единаков и
Веселина Славова Димитрова; нов изпълнителен съвет в състав: Николай Георгиев Цонев,
Камелия Стоянова Нейкова, Любомир Василев
Малоселски, Любомир Димитров Аргиров и
Стоян Петров Стоянов.
3745
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
27.08.2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 624/2012 г. на
политическа партия „Нова алтернатива“: Заличава досегашните членове на политическия съвет,
изпълнителния съвет и контролната комисия.
Вписва нов политически съвет в състав: Николай
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Георгиев Цонев, Николай Койчев Ванков, Любомир Василев Малоселски, Теодор Димитров
Одрински, Любомир Димитров Аргиров, Стоян
Петров Стоянов, Кемал Ахмед Байрактар, Василка Петкова Русева, Калин Николов Единаков,
Веселина Славова Димитрова. Нов изпълнителен
съвет в състав: Николай Георгиев Цонев, Кемал
Ахмед Байрактар, Любомир Василев Малоселски, Любомир Димитров Аргиров, Стоян Петров
Стоянов. Нова контролна комисия в състав: Йорданка Костадинова Бачева, Димитричка Нейкова
Димитрова, Теодора Владимирова Владимирова.
3746
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
12.05.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от
ЗПП вписва промени по ф. д. № 624/2012 г. на
политическа партия с наименование „Нова алтернатива“: Вписва изменения и допълнения на
устава. Вписва промяна в наименованието, като
същото става „Справедлива България обединени
родолюбци“ с абревиатура „СБОР“. Вписва нов
адрес на управление: гр. София, ул. Три уши № 9,
офис № 2. Вписва нов политически съвет в състав: Димитър Николов Илиев, Веселин Малинов
Пенев, Георги Тодоров Гатев, Петър Аспарухов
Щъркелов, Милен Мирчев Иванов, Радион Василев Попов, Николай Маринов Тарев, Николай
Иванов Сотиров, Павлин Иванов Найденов, Антон
Методиев Проданов и Бонка Николова Вачева.
Вписва нов изпълнителен съвет в състав: Димитър
Николов Илиев, Веселин Малинов Пенев, Георги Тодоров Гатев, Петър Аспарухов Щъркелов,
Павлин Иванов Найденов и Антон Методиев
Проданов. Вписва нова контролна комисия в
състав: Сергей Петров Славчев – председател,
Евгени Петров Господинов – секретар, и Винченцо
Петров Гецков – член. Партията се представлява
от съпредседателите Димитър Николов Илиев,
Веселин Малинов Пенев и Георги Тодоров Гатев
заедно от всеки двама от тях.
3747
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф. д.
№ 94/1990 г. на политическа партия „Демократическа партия“: Вписва адрес на управление:
гр. София, район „Лозенец“, ул. Свети Осий
Кордобски № 127, вх. Б, ет. 4, ап. 8, както и
изменение на устава по отношение на адреса на
управление. Вписва председател на „Демократическа партия“ – Александър Манолов Праматарски. Вписва състав на Централното бюро:
Александър Манолов Праматарски – председател,
Павлин Колев Колев – зам.-председател, Лилия
Здравкова Иванова – секретар, Катя Атанасова
Христова, Костадин Георгиев Нейков, Любомил
Любомилов Иванов, Мирослав Атанасов Михов.
3748
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
5.03.2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 98/2013 г. на
политическа партия с наименование „Глас Народен“: Вписва като председател на ПП „Глас
Народен“ Светослав Емилов Витков. Вписва
нов Изпълнителен съвет на ПП „Глас Народен“
със следния членски състав: Светослав Емилов
Витков, Андрей Първанов Бояджиев, Златко
Кръстев Атанасов, Петър Евлогиев Петков и
Венцислав Емилов Мицов. Вписва нов Контро-
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лен съвет на ПП „Глас Народен“ със следния
членски състав: Здравко Костов Костов, Ивайла
Минчева Стефанова, Мариета Димитрова Волф и
Димитър Богомилов Савов. Политическа партия
„Глас Народен“ се представлява от председателя
Светослав Емилов Витков.
3749
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
16.09.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 19/2018 г. на политическа партия „Чиста, Единна и Суверенна
Татковина“: заличаване на Симеон Славейков
Костадинов като член на председателския съвет
и съпредставляващ партията.
3750

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Юропроф“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 18, буква „Б“,
т. 4 от устава свиква общо събрание на сдружението
на 2.08.2022 г. в 10 ч. на адрес: София, СО – район
„Витоша“, ул. Академик Илчо Димитров № 7 „Б“,
ап. 38, при следния дневен ред: 1. доклад на УС за
дейността на сдружението през 2021 г. и приемането
на доклад и годишен финансов отчет за 2021 г.; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред.
3652
4. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска асоциация по рецик
лиране“ (БАР), София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 3 от устава свиква редовно
общо събрание на 2.08.2022 г. от 9 ч. в София, бул. Ал. Стамболийски № 205, бл. Б, ет. 2,
зала – малка, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на УС на БАР за 2021 г.;
освобождаване от отговорност членовете на УС;
2. приемане на доклад за дейността на КС на
БАР за 2021 г.; освобождаване от отговорност на
членовете на КС; 3. приемане на ГФО 2021 г.; 4.
приемане на отчет за разходите на асоциацията за
2021 г.; 5. приемане на проектобюджет за 2021 г.;
6. приемане на промени в устава на Българската
асоциация по рециклиране; 7. прекратяване на
членството на „Алси“ – ЕООД, и освобождаване
от длъжност като член на УС на БАР, представлявано от Николай Филипов; 8. избор на нов член
на УС на БАР на мястото на „Алси“ – ЕООД,
представлявано от Николай Филипов; 9. разни.
При липса на необходимия кворум общото съб
рание се отлага с един час и се провежда на
същото място, при същия дневен ред и се счита
за законно, ако се явят 1/3 от редовните членове
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на асоциацията. Материалите по дневния ред са
налични в офиса на асоциацията за справки и
сведения по тях всеки ден от 9 до 17 ч.
3728
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„БАС – Иван Венедиков“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на 4.08.2022 г. от 15 ч. на адрес: гр. Своге 2260,
ул. Алеко Константинов № 7, при следния дневен
ред: 1. членствени правоотношения – приемане
на нови членове и разглеждане на предложение
за изключване на членове на сдружението; 2.
приемане на отчет за досегашната работа на УС
и освобождаване от отговорност; 3. промяна на
седалището и адреса на управление на сдружението; 4. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 5. избор на нов УС и председател
на УС; 6. приемане на решение за размера на
членските вноски; 7. разни. Поради изключителната важност на обсъжданите теми и въпроси
се канят всички членове на сдружението да
присъстват на общото събрание. При липса на
кворум събранието ще се отложи с един час на
същото място и при същия дневен ред и ще се
проведе, колкото и членове да се явят.
3783
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Карате клуб шогун – Созопол“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и т. 25.2 от устава на
сдружението свиква общо събрание на сдружението
на 29.08.2022 г. от 18 ч. на адреса на сдружението:
ул. Рибарска № 5, Созопол, при дневен ред: прекратяване на сдружението и откриване на процедура
по неговата ликвидация с произтичащите от това
решения за започване, провеждане и завършване
на ликвидацията. Материалите за провеждане на
събранието са на разположение на членовете на
сдружението на адреса на сдружението всеки работен ден в рамките на работните часове до датата
на събранието, включително на нея.
3625
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Училищно настоятелство – Христо Ботев 1“ –
с. Мечка, област Плевен, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.08.2022 г.
от 9 ч. в салона на Народно читалище „Пробуда
1927 г. – с. Мечка“, при следния дневен ред: 1.
освобождаване и приемане на членове на сдружение „Училищно настоятелство – Христо Ботев
1“; докладва: председател на УС; 2. приемане на
отчет за дейността на сдружението през 2021 г.;
докладва: председател на УС; 3. приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2021 г.;
докладва: член на УС; 4. избор на председател на
сдружението; 5. избор на управителен съвет на
сдружението. При липса на кворум събранието ще
се проведе един час по-късно, на същото място,
при същия дневен ред.
3665
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