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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
външните работи за 2011 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити в размер 3 500 000 лв. по бюджета
на Министерството на външните работи за
2011 г. за текущи разходи на задграничните
представителства.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2011 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на
Министерството на външните работи за 2011 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13390

РЕШЕНИЕ № 927
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище „Водолей“,
разположено в землищата на с. Водолей и
с. Дичин, община Велико Търново, област
Велико Търново
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 4 – 6 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите
във връзка с чл. 71 от Закона за подземните
богатства и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни
материали – пясък и чакъл, представляващи

изключителна държавна собственост, от находище „Водолей“, разположено в землищата на
с. Водолей и с. Дичин, община Велико Търново,
област Велико Търново.
2. Определя концесионна площ с размер
288 377 кв. м, която съвпада с площта на утвърдените запаси в находище „Водолей“, при
граници с координати на точките от № 1 до
№ 14 включително в координатна система
„1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) и
оценка за съвместимост по реда на Закона за
опазване на околната среда във връзка с чл. 31,
ал. 1 и 4 от Закона за биологичното разно
образие, с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение.
4.2. Представяне на банковата гаранция по
т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла на
Закона за опазване на околната среда.
6. Определя за концесионер по право ПК
„Агрострой“ – Велико Търново, притежаващо Удостоверение за търговско откритие
№ 0310/19.02.2008 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се изпълняват изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите,
земеделските земи и горите, защитените със
закон територии и обекти, в т.ч. в актовете и
предписанията на компетентните органи по
околна среда, както и изискванията за опазване на културните и историческите ценности,
националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
на действащото законодателство.
7.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма на проектите и плановете по т. 8.2.3 и въз основа на
влязло в сила решение по ОВОС и оценка за
съвместимост по реда на Закона за опазване
на околната среда, Закона за биологичното
разнообразие и Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони, приета с Постановление
№ 201 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 73 от 2007 г.), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение.
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7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
7.4.3. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която
е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва указанията, давани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма
при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът да се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
7.8. Концесионерът може да осъществява
концесионна дейност само върху територии от
концесионната площ, върху които е придобил
право на собственост или върху които има
учредено право на ползване или договор за
наем със собственика на земята, и след приключване на съответните процедури за промяна
на предназначението на поземлените имоти.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ
и пътните връзки между обекта на концесията
и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – пясък и чакъл;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва всички необходими
дейности, свързани с добива, включително
допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на
подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията;
с допълнителното споразумение се определят
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размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително
добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация за находището
по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, а при
необходимост и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове,
определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; срокът за представяне е
8 месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след съгласуването му цялостният
работен проект става неразделна част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е 8 месеца от влизането в сила на
концесионния договор; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
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8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проектите
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; срокът за предоставяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
след одобряване от министъра на икономиката,
енергетиката и туризма планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор; концесионерът има
задължение да управлява или да осигури управлението на минните отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за националната
сигурност, отбраната на страната, обществения
ред, човешкото здраве, околната среда, защитените със закон територии, обекти, растителни
и животински видове, културни ценности;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за действително
добитите и продадените количества и средно
претеглената им продажна цена по оперативни
данни за отчетния период – до 15 дни след
изтичането на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка, съдържащ отчет за изменението
на запасите и ресурсите през изтеклата година,
който да бъде придружен с резултатите от марк
шайдерски измервания (извършени за сметка
на концесионера), кантарни разписки, фактури
и други първични документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в отчета, както и отчет за извършените инвестиции;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури периодичен
мониторинг на територията на добивните работи
от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
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8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания, документация и информация,
необходими за извършването на контрола;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора и/
или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция за всяка година от срока на концесията,
обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, включително
заплащане на концесионно плащане, данък
върху добавената стойност (ДДС), лихви, неустойки по парични и непарични задължения,
както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 8681 лв. и се
представя не по-късно от 7 дни след датата на
изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е сума в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се представя на концедента до 30 дни преди изтичане валидността
на предходната гаранция;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответната година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и по
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рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните
в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. Определя годишно парично концесионно
плащане за единица добито подземно богатство
за съответния период, върху което се дължи и
ДДС, както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за
определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни
и скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното
възнаграждение за добив на подземни богатства
по реда на Закона за подземните богатства,
приета с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „в“ от методиката по т. 10.3 – пясък
и чакъл, не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./
тон, като тази стойност се индексира ежегодно
с процента на увеличение на цените на строи
телните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 2730 лв., формиран на базата на
6825 тона/шестмесечие пясък и чакъл и предвидената стойност за единица добито подземно
богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“
от методиката по т. 10.3.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променя с
допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на Община
Велико Търново по ред, определен в концесионния договор.
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11. При условия и по ред, определени в
концесионния договор, концесионерът не дължи
концесионно плащане за времето на реализиране
на дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва
добив на подземни богатства.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с ПК „Агрострой“ –
ООД, Велико Търново, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред и да представлява държавата
по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Водолей“
Координатна система „1970 г.“
№ по ред

Х (m)

Y (m)

1.

4684450,3

9443668,6

2.

4684487,2

9443712,8

3.

4684503,1

9443932,5

4.

4684287,6

9444062,9

5.

4684313,7

9444163,3

6.

4684206,0

9444264,5

7.

4684129,6

9444304,7

8.

4683771,2

9444030,9

9.

4683764,1

9443988,5

10.

4683800,8

9443903,5

11.

4683875,6

9443819,9

12.

4684000,3

9443725,8

13.

4684080,0

9443717,3

14.

4684295,9

9443710,2

13391
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

за създаване на Международна академия по
противодействие на корупцията като международна организация
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 13 юли 2011 г. – ДВ, бр. 57
от 2011 г. В сила за Република България от
30 октомври 2011 г.)
Страните,
Отбелязвайки съществения принос в борбата срещу корупцията на Службата на ООН
по наркотиците и престъпността (СНПООН),
носейки отговорност да действа като пазител
на Конвенцията на ООН срещу корупцията;
Признавайк и подготовката, извършена
на международно ниво, и по-специално съществените усилия на Република Австрия в
тясно сътрудничество със СНПООН, както
и на останалите страни – учредители в създаването на Международната академия по
противодействие на корупцията (наричана
оттук нататък „Академията“) и голямата им
подкрепа по отношение на Академията;
Отбелязвайки дългогодишните усилия и
подкрепата на Международната организация
на криминалната полиция (ИНТЕРПОЛ) да
създава и развива инициативи за превенция
и борба срещу корупцията в глобален мащаб;
Отбелязвайки подкрепата на Европейската
служба за борба с измамите (ОЛАФ) и на
други служби в това общо начинание;
Отчитайки глобалния и всеобхватен характер на тази инициатива и важността на
стремежа към географско разнообразие;
Подчертавайки значението на сътрудничеството, постигнато със съвместни усилия
на глобално и регионално ниво в подкрепа
на Конвенцията на ООН срещу корупцията и
други приложими международни инструменти;
Сподел яйк и общи цели по отношение
на предоставянето на техническа помощ и
изграждането на капацитет като ключови
инструменти в борбата с корупцията;
О т бел язва й к и, че а н т и кору п ц ион но т о
образование, професионалното обучение и
научните изследвания са важни компоненти
за оказването на такава помощ и изграждането на капацитет;
Водени от желанието да се откроят общите цели чрез създаването на Академията
на базата на многостранно споразумение,
отворено към други държави – членки на
ООН и международни организации (наричани
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по-нататък „международни организации“), и
като ги каним да обединят усилията си и да
станат страна по това споразумение;
В о т г овор на пок а ната на Реп у бл и к а
Австрия да разположи такава Академия в
Лаксенбург,
се споразумяха за следното:
Член I
Създаване и статут
1. С това споразумение се създава Академията като международна организация.
2. Академията притежава пълна международна правосубектност.
3. Наред с другото Академията има капацитет:
(а) да сключва договори;
(б) да придобива и да се разпорежда с
недвижимо и движимо имущество;
(в) да образува и да отговаря на съдебни
производства;
(г) да предприема други действия, които
могат да са необходими или полезни за осъществяване на целите и дейностите є.
4. Академията функционира в съответствие
с това споразумение.
Член II
Цел и дейности
1. Целта на Академията е да насърчи ефективно и ефикасно предотвратяване и борба с
корупцията чрез:
(а) предоставяне на антикорупционно образование и професионално обучение;
(б) предприемане и улесняване на изследвания във всички аспекти на корупцията;
(в) осигуряване на други подходящи форми
на техническа помощ в борбата с корупцията;
(г) насърчаване на международното сътрудничество в борбата с корупцията.
2. Дейностите на Академията трябва да
съблюдават принципа на академична автономност, да отговарят на най-високите академични
и професионални стандарти и да разглеждат
феномена корупция по всеобхватен начин,
като вземат предвид актуалното развитие в
областта на корупцията на глобално и регионално равнище.
Член III
Седалище
1. Централата на Академията се разполага в Лаксенбург, Австрия, по ред и условия,
договорени между Академията и Република
Австрия.
2. Академията може да създава структури
и на други места, както се изисква в подкрепа
на нейната дейност.
Член IV
Органи
Академията има:
(а) Събрание на страните, наричано понататък „Събранието“;
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(б) Управителен съвет, наричан по-нататък
„Съветът“;
(в) Меж дународен висш консултативен
съвет;
(г) Международен академичен консултативен съвет;
(д) декан.
Член V
Събрание на страните
1. Събранието на страните служи като форум за страните за консултации по цялостната
политика на Академията и по други въпроси
от интерес по това споразумение.
2. Събранието се състои от представители
на страните по споразумението. Всяка страна
по това споразумение назначава представител,
който да действа като член на Събранието.
Всеки член на Събранието има един глас.
3. Събранието:
(а) приема препоръки, свързани с политиката и управлението на Академията за
разглеждане от Управителния съвет;
(б) приема бюджета на Академията, предложен от Управителния съвет;
(в) участва в дейности по набиране на средства за Академията в съответствие с чл. ХI;
(г) избира членовете на Управителния съвет
в съответствие с чл. VI;
(д) взема решение относно отстраняване
на членовете на Съвета с мнозинство от 2/3;
(е) следи напредъка на дейностите, извършвани от Академията в рамките на това
споразумение на базата на доклади от Управителния съвет;
(ж) одобрява международни споразумения;
(з) одобрява създаването на структури на
Академията и на други места.
4. Събранието заседава най-малко един път
годишно и взема своите решения с обикновено
мнозинство, освен ако в това споразумение
не е предвидено друго. Всеки член има един
глас. Събранието приема правила за своята
дейност, избира своите служители, включително президент и двама вицепрезиденти.
Членовете на Управителния съвет участват в
заседанията на Събранието без право на глас.
Член VІ
Управителен съвет
1. Академията се ръководи от Управителен
съвет, който се състои от единадесет членове.
Деветте членове се избират от Събранието,
като се вземат предвид тяхната квалификация
и опит и се спазва принципът за справедливо географско разпределение. В допълнение
Република Австрия и Службата на ООН за
наркотиците и престъпността се представляват
от по един член. Членовете на Съвета изпълняват в лично качество шестгодишен мандат
и могат да бъдат преизбирани за не повече
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от един допълнителен мандат. При първия
избор половината от членовете се избират за
период от три години.
2. Съветът:
(а) взема решение относно стратегията,
политиките и указанията за дейностите на
Академията;
(б) приема правила за дейността на Академията, включително финансови разпоредби
и правила за служителите;
(в) назначава, оценява и прекратява назначението на декана за период от четири години,
който подлежи на подновяване;
(г) създава, ако това е необходимо, консултативни органи и избира техните членове;
(д) избира членовете на Международния
висш консултативен съвет и на Международния академичен консултативен съвет, като
се вземат предвид тяхната квалификация и
опит и се спазва принципът за справедливо
географско разпределение;
(е) одобрява работната програма и предава
бюджета на Академията за одобрение;
(ж) назначава независим външен одитор;
(з) одобрява одитираните финансови извлечения;
(и) докладва на Събранието на страните
за напредъка на дейностите на Академията;
(й) разглежда препоръките на Събранието относно политиките и управлението на
Академията;
(к) приема стратегии и указания за осигуряване на финансовите средства на Академията
и подпомага усилията на декана в тази насока;
(л) определя условията за прием на участ
ници в програмите, курсовете и срещите на
Академията;
(м) одобрява създаването на сътруднически
взаимоотношения в съответствие с чл. XIII;
(н) предава международните споразумения
на Събранието за одобрение;
(о) оценява дейностите на Академията въз
основа на доклади, подадени от декана, и прави
препоръки относно дейността на Академията.
3. Съветът се среща най-малко един път
годишно и взема своите решения с обикновено
мнозинство, освен ако в това споразумение не
е предвидено друго. Всеки член има един глас.
Съветът приема правила за своята дейност,
избира своите служители, включително своя
председател и заместник-председател, и може
да създава комисии, когато е необходимо, за
ефективното функциониране на Академията.
Член VІІ
Международен висш консултативен съвет
1. Съветът се консултира от Международен
висш консултативен съвет, който се състои
от петнадесет членове, които трябва да бъдат
утвърдени личности в различни области, които
имат отношение към дейността на Академията.
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2. Функцията на Международния висш
консултативен съвет е да отразява действията
на Академията и да предлага наблюдение и
съвети относно най-високите стандарти с оглед
да бъдат постигнати и поддържани целите на
Академията.
3. Членовете на Международния висш консултативен съвет изпълняват дейността си в
лично качество за период от шест години и
подлежат на преизбиране. При първите избори
седем членове се избират само за период от
три години.
4. Международният висш консултативен
съвет заседава веднъж в годината и взема
решения с просто мнозинство. Всеки член
има един глас. Международният висш консултативен съвет приема своите процедурни
правила и избира своите служители, в това
число председателя и заместник-председателя.
5. Международният висш консултативен
съвет препоръчва на Съвета лица, които изпълняват критериите на алинея 1 за избор на
Международния висш консултативен съвет.
Член VІІI
Международен академичен консултативен
съвет
1. Академията се подпомага от Международен академичен консултативен съвет,
който се състои от максимум 15 членове,
които трябва да бъдат утвърдени академични
личности или експерти в областта на практическата борба срещу корупцията, обучението
и изследванията и/или наказателното право
и правоохранителната дейност, свързана с
противодействието на корупцията, както и
в други области, които имат отношение към
дейността на Академията.
2. Членовете на Международния академичен консултативен съвет изпълняват в лично
качество шестгодишен мандат и могат да
бъдат преизбирани. При първия избор седем
членове се избират за период от три години.
3. Международният академичен консултативен съвет се събира поне един път годишно
и взема своите решения с обикновено мнозинство. Всеки член има един глас. Международният академичен консултативен съвет
приема правила за своята дейност, избира
своите служители, включително своя председател и заместник-председател.
4. Международният академичен консултативен съвет препоръчва на Съвета лица, които
изпълняват критериите на параграф 1 за избор
на Международния висш консултативен съвет.
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(а) представлява Академията в нейните
външни отношения;
(б) осигурява подходящото администриране
на Академията, включително управление на
човешките ресурси и финансите;
(в) изготвя работната програма и бюджета
на Академията за одобрение от Съвета; работната програма включва научни приоритети,
обучителни курсове, програми и разработване
на инструменти;
(г) изпълнява работната програма и бюджета, одобрени от Съвета;
(д) предава на Съвета годишни и ad hoc
доклади относно дейностите на Академията,
включително годишен отчет за финансовото
състояние на Академията;
(е) предлага създаването на сътруднически
взаимоотношения в съответствие с чл. XIII
за одобрение от Съвета;
(ж) координира дейността на Академията с
дейността на страните по това споразумение
и съответно с други международни и национални институции, агенции и мрежи, като
взема предвид препоръките и насоките на
Събранието и Съвета, както и на Международния висш консултативен съвет и на Международния академичен консултативен съвет;
(з) сключва договори и споразумения от
името на Академията и договаря условията
на международните споразумения, които да
бъдат одобрени от Събранието;
(и) активно търси подходящо финансиране
за Академията и приема доброволно предоставени средства съгласно съответните стратегии и указания на Съвета, както и съгласно
финансовите разпоредби;
(й) поема други задачи или дейности, които
могат да бъдат определени от Съвета.
Член X
Академичен и административен персонал
1. Академията се стреми да назначава и
задържа възможно най-високо квалифицирания академичен и административен персонал.
2. С цел максимизиране продуктивността
и ефективността на разходите Академията
разработва план и сключва съответни споразумения за непълно работно време или
гост-преподаватели и насърчава държавите,
международните организации и други подходящи институции да разгледат възможностите
за подкрепа при осигуряване на персонал за
Академията, включително чрез командироване на служители.

Член IX
Декан

Член ХI
Финансиране на Академията

1. Деканът ръководи и отговаря за текущото
управление на Академията и за реалното предоставяне на програмите. Деканът докладва
и се отчита пред Съвета.
2. Деканът, inter alia:

1. Независимо от дългосрочната цел Академията сама да се издържа ресурсите на
Академията включват следното:
(а) доброволен принос от страните по това
споразумение;
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(б) доброволен принос от частния сектор
и други подходящи източници;
(в) такси за обучение, обучителни семинари
и техническа помощ, публикации и приходи
от други услуги;
(г) доходи, произтичащи от такива приноси, и други доходи, включително доход от
кредити, дарения и банкови сметки.
2. Фискалната година на Академията е от
1 януари до 31 декември.
3. Сметките на Академията в съответствие
с финансовите правила, приети от Съвета
съобразно член VI, алинея 2, т. (б), подлежат
на годишен независим външен одит, който
да отговаря на най-високите стандарти за
прозрачност, отчетност и легитимност.
4. Страните по това споразумение участват
в дейности за набиране на средства за Академията, включително чрез организиране на
съвместни донорски конференции.
Член XII
Консултации и обмен на информация
1. Страните по това споразумение трябва
взаимно да се информират и консултират
по въпроси от общ интерес относно тяхното
сътрудничество по споразумението или на
заседания на Събранието, или в друго подходящо за целта време.
2. Консултации и обмен на информация и
документи по този член се осъществяват съгласно прилаганите правила, отнасящи се до
обмена на информация, приети и допълвани
периодично от всяка страна по това споразумение и подлежащи на договорености, които
страните могат да решат да сключат с цел
опазване конфиденциалността, ограничения
характер и сигурността на обменяната информация. Задълженията по отношение обмена
на информация по това споразумение се запазват след прекратяването на споразумението
и продължават да се прилагат спрямо всяка
страна, дори в случай на нейното оттегляне
от това споразумение.
Член XIII
Сътруднически взаимоотношения
Академията може да установява сътруд
нически взаимоотношения с публични или
частни субекти, които могат да допринасят
за работата на Академията.
Член XIV
Привилегии и имунитет
1. Академията, членовете на Събранието,
членовете на Съвета, членовете на Международния висш консултативен съвет, на
Международния академичен консултативен
съвет, деканът, служителите и експертите се
ползват с привилегии и имунитет, каквито са
договорени между Академията и Република
Австрия.
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2. Академията може да сключва споразумения с други държави за осигуряване на
съответни привилегии и имунитет.
Член XV
Отговорност
Страните по това споразумение няма да
носят отговорност, индивидуално или колективно, за дългове, отговорности или други
задължения на Академията; декларация в
този смисъл ще бъде включена във всяко
споразумение, подписано с Академията по
силата на чл. XIV.
Член XVI
Изменения
Това споразумение може да бъде изменяно
само със съгласието на всички страни по това
споразумение. Уведомление за съгласие се
прави в писмен вид пред депозитаря. Всяко
изменение влиза в сила след получаването от
депозитаря на уведомление от всички страни
по това споразумение или на друга дата, за
която страните са се съгласили.
Член XVII
Преходни разпоредби
1. Преходните разпоредби, направени с
консенсус на базата на разпоредбите на Меморандума за създаване на Международна
академия по противодействие на корупцията
в Лаксенбург, Австрия, на 29 януари 2010 г.,
продължават да действат, докато стартира
вземането на решенията от компетентните
органи на базата на това споразумение.
2. Всички решения, засягащи задължения,
поети от СНПООН, Асоциацията „Приятели на
Академията“ и Република Австрия за целите
на създаването на Академията, които биха
могли да доведат до отговорности, могат да
се вземат само единодушно от Съвета.
Член XVIII
Влизане в сила и депозитар
1. Това споразумение е отворено за подписване от държавите (наричани по-нататък
„държави“) и международните организации
(наричани по-нататък „международни организации“) до 31 декември 2010 г. То подлежи
на ратификация, приемане или одобрение.
2. Държавите и международните организации, които не са подписали това споразумение, могат да се присъединят към него
впоследствие.
3. Това споразумение влиза в сила шестдесет
дни след датата на депозиране на инструментите за ратификация, приемане, одобрение
или присъединяване на три държави или
международни организации.
4. За всяка държава или международна организация, която ратифицира, приеме, одобри
или се присъедини към това споразумение
след датата на неговото влизане в сила, това
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споразумение влиза в сила шестдесет дни след
датата на депозиране на нейния инструмент
за ратификация, приемане, одобрение или
присъединяване.
5. Федералният министър по европейски и
международни въпроси на Република Австрия
е депозитар на това споразумение.
Член XIX
Уреждане на спорове
Всеки спор, възникнал между Академията и
която и да е от страните по това споразумение
относно тълкуването или прилагането на това
споразумение, или всеки допълнителен въпрос
или споразумение, засягащ Академията или
отношенията на страните, който не е уреден
чрез преговори или други начини на уреждане, трябва да бъде отнесен до трибунал от
трима арбитри: страните по спора – по един
арбитър, а третият, който е председател на
трибунала, се избира от двамата арбитри. Ако
някоя от страните по спора не е определила
своя арбитър в рамките на шест месеца след
определянето на арбитъра на другата страна
или двамата арбитри не успеят да определят
трети арбитър в рамките на шест месеца от
тяхното определяне, вторият или третият
арбитър се определят от председателя на
Международния съд по искане на всяка от
страните по спора.
Член XX
Оттегляне
1. Всяка от страните по това споразумение
може да се оттегли от това споразумение
чрез писмено уведомление до депозитаря.
Оттеглянето влиза в сила след получаване
на уведомлението от депозитаря.
2. Оттеглянето от това споразумение на
страна по това споразумение не ограничава,
намалява или засяга по друг начин приноса, с
който се е ангажирала за финансовата година,
през която тя се оттегля.
Член XXI
Прекратяване
1. Страните по това споразумение единодушно могат да прекратят това споразумение
по всяко време и да приключат Академията
чрез писмено уведомление на депозитаря.
А к тивите на А кадеми ята, остана ли след
изплащане на правните є задължения, се
влагат в съответствие с единодушно решение
на Съвета.
2. Разпоредбите на това споразу мение
продължават да действат и след неговото
прекратяване, докато е необходимо за надлежното разпореждане с активите и уреждане на
сметките.
Подписано във Виена на 2 септември 2010 г.
на английски, френски и испански език, като
всеки текст е еднакво автентичен.
13368
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на регионалните
инспекции по околната среда и водите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, функциите и организацията на
дейността на регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ).
Чл. 2. (1) Региона лните инспек ции по
околната среда и водите са административни
структури към министъра на околната среда
и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната
среда на регионално равнище.
(2) Регионалните инспекции по околната
среда и водите са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на околната
среда и водите.
(3) Директорите на РИОСВ са органи на
изпълнителната власт и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра
на околната среда и водите.
Чл. 3. Регионалните инспекции по околната
среда и водите осъществяват своята дейност
на територията на една или няколко области
съгласно посочените в приложението седалище
и териториален обхват на дейност.
Чл. 4. Дейността на РИОСВ се координира
от дирекция „Политики по околната среда“
(ПОС) при Министерството на околната среда
и водите (МОСВ).
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. (1) Региона лната инспек ци я по
околната среда и водите се представлява от
директор или от оправомощено от министъра
длъжностно лице.
(2) Директорът на РИОСВ се назначава и
освобождава от длъжност от министъра на
околната среда и водите.
(3) Директорите на РИОСВ се назначават
от министъра на околната среда и водите след
проведен конкурс.
(4) Служителите на РИОСВ се назначават
и освобождават от длъжност от директора
на РИОСВ по реда на Закона за държавния
служител и Кодекса на труда.
Ч л . 6 . (1) Д л ъ ж но с т но т о р а зп ис а н ие
на РИОСВ се утвърждава от директора на
РИОСВ след одобряване от министъра на
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околната среда и водите съобразно регламентираната в този правилник структура и
обхват на дейност.
(2) Поименното разписание на длъжнос
тите на съответната РИОСВ се определя от
директора.
Чл. 7. Директорът на РИОСВ:
1. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на РИОСВ;
2. осигурява провеждането на регионално
равнище на държавната политика в областта
на опазване на околната среда;
3. издава наказателни постановления, както
и административни актове в изпълнение на
законоустановените му компетенции;
4. налага глоби, имуществени санкции и
принудителни административни мерки при
констатирани нарушения на законодателството
в областта на околната среда;
5. оправомощава длъж ностни лица от
РИОСВ да съставят предупредителни и констативни протоколи, актове за установяване
на административни нарушения в рамките на
предоставените му компетенции;
6. представлява РИОСВ пред всички министерства, ведомства, организации и лица
в страната и в чужбина;
7. разпорежда се с бюджетните средства
на РИОСВ;
8. до 31 януари на всяка календарна година представя за утвърждаване от министъра
на околната среда и водите годишен план за
контролната дейност на РИОСВ;
9. до 15 февруари на всяка календарна
година представя на министъра на околната
среда и водите годишен отчет за дейността
на РИОСВ за предходната година;
10. до 30 април на всяка календарна година
изготвя и публикува на интернет страницата
на РИОСВ регионален доклад за състоянието
на околната среда за предходната година;
11. представя на министъра на околната
среда и водите месечни отчети за оперативната контролна дейност на РИОСВ;
12. предоставя ежедневна информация в
случай на възникнали аварии и неотложни
екологични проблеми, както и за състоянието
на обекти под специално наблюдение;
13. подпомага разработването на нормативните актове, национални и регионални
програми и стратегии в областта на околната
среда;
14. координира с други регионални звена
действия при екологични инциденти и други
големи аварии и природни бедствия;
15. изпълнява и други текущи задачи, възложени му от министъра, заместник-министър,
главния секретар, директора на дирекция
„ПОС“ при МОСВ.
Чл. 8. (1) Дейността на РИОСВ се осъществява с помощта на администрация, която е
обща и специализирана.
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(2) Компетенциите на служителите на
РИОСВ се определят от действащото законодателство и се регламентират от длъжностните
им характеристики, утвърдени от директора.
Чл. 9. Организацията на дейността на всяка
РИОСВ се определя с правилник за вътрешния ред, утвърден от директора, включващ и
правила за документооборотa.
Раздел II
Обща администрация
Чл. 10. (1) Общата а дминист раци я на
РИОСВ подпомага осъществяването на правомощията на директора, създава условия за
осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите
дейности по административното обслужване.
(2) Общата администрация е организирана в
отдел „Финансово-административна дейност“
и юрисконсулт, който е на пряко подчинение
на директора:
1. юрисконсултът:
а) оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на
директора на РИОСВ и служителите;
б) осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт;
в) изготвя проекти на договори и дава становища по законосъобразността на проекти
на договори, по които страна е РИОСВ;
г) изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми,
свързани с функциите на РИОСВ;
2. о тдел „Финансово -а дминист рат ивна
дейност“:
а) извършва деловодно обслужване и вън
шна и вътрешна куриерска дейност;
б) систематизира и съхранява документите
и другите материали на администрацията в
съответствие с изискванията на Закона за
Държавния архивен фонд;
в) предприема действия за своевременното
събиране на дължимите вземания на РИОСВ;
г) изготвя отговори и дава становища по
постъпили жалби, сигнали и предложения
съгласно функционалната компетентност на
отдела;
д) извършва кадровото обслужване, в т. ч.
документирането на трудовите и служебните правоотношения и дейността, свързана с
личния състав;
е) изготвя поименно разписание на длъжностите и вътрешни правила за работните
заплати;
ж) изготвя анализи за потребностите от
обу чение на персонала и планира обу чението, подготвя анализ за състоянието на
администрацията в съответствие със Закона
за администрацията;
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з) извършва финансово-счетоводни дейности, като изготвя и всички необходими
справки и документи, изисквани от централната администрация на МОСВ;
и) подготвя проекта на бюджета на РИОСВ,
вк лючително и списъците за капиталови
разходи;
к) изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касовото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове; тримесечни и годишни финансови отчети за степента
на изпълнение на програмите и политиките
на МОСВ, тримесечни оборотни ведомости
и годишен финансов отчет;
л) контролира, анализира и отчита разходването на предоставените бюджетни средства,
както и събирането и трансфера на приходите;
м) организира материално-техническото
снабдяване, както и управлението и стопанисването на собствеността на РИОСВ;
н) осигурява информационните връзки и
комуникации на администрацията;
о) организира дейността по административно обслужване на юридически и физически
лица на принципа „едно гише“;
п) въвежда и поддържа актуална информация в регистъра на административните
структури и актове на органите на изпълнителната власт;
р) организира и провежда на територията
на РИОСВ кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта
на околната среда и подпомага провеждането
на местно ниво на национални кампании в
тази област;
с) изпълнява и други функции и задачи,
възложени от директора на РИОСВ, свързани
с осъществяване дейността на инспекцията.
Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 11. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, свързани с
неговата компетентност.
(2) Специализираната администрация е
организирана в два отдела:
1. отдел „Контрол на околната среда“ с
направления „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“,
„Опазване на водите“, „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, „Комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването
(КПКЗ), екологична отговорност и доброволни
ангажименти“, „Опасни химични вещества и
контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества“ извършва дейности,
свързани със:
а) опазване на въздуха, водите и почвите
от замърсяване и увреждане;
б) предотвратяване и ограничаване на
промишленото замърсяване;
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в) екологосъобразно управление на отпадъците;
г) управление на опасни химични вещества
и смеси и предотвратяване на големи аварии
с опасни вещества;
д) опазване и подобряване на акустичната среда, намаляване или елиминиране
на въздействията от природна и техногенна
радиоактивност, електромагнитни полета и
други физични фактори;
е) изготвяне и предоставяне на информация
за състоянието на околната среда съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в т. ч. за включването на
базата данни за състоянието на околната среда
и по годишните доклади за състоянието на
околната среда на територията на РИОСВ;
ж) изготвяне и предоставяне на министъра
на околната среда и водите и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС) информация за включването є в публичните регистри по чл. 129
и 130 ЗООС;
з) поддържане на база данни в електронен
вид за извършения от РИОСВ контрол по
изпълнение на условията в разрешителните
за заустване;
и) подпомагане разработването на общински програми за опазване на околната среда
чрез участие на експерти и предоставяне на
информация;
к) контрол по изпълнението на мерките
по програмите за управление на дейностите
по отпадъците;
л) контрол по изпълнение на мерките,
предвидени в общинските програми по чл. 27
от Закона за чистотата на атмосферния въздух
(ЗЧАВ), за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и за достигане
на съответните норми в установените за
целта срокове;
м) контрол по изпълнение на мерките,
предвидени в плановете за действие за управ
ление на шума в околната среда по чл. 6 от
Закона за защита от шума в околната среда;
н) преценка на искането за заустване на
отпадъчни води и емисионните нива по реда
на чл. 13 от Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне
на индивидуалните емисионни ограничения
на точкови източници на замърсяване (ДВ,
бр. 47 от 2011 г.);
о) провеждане на процедури за определяне
на превантивни и оздравителни мерки при
непосредствена заплаха за възникване на
екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен
орган е РИОСВ;
п) прилагане на доброволните ангажименти
по чл. 132 ЗООС;
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р) изготвяне на отговори и становища по
постъпили жалби, сигнали и предложения
съгласно функционалната компетентност на
отдела;
2. отдел „Превантивна дейност“ с направления „Екологична оценка (ЕО) и оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)“,
„Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ и „Специализирани регистри“
извършва дейности, свързани със:
а) процедиране по ЕО и ОВОС и/или по
оценка за съвместимостта (ОС) с предмета
и целите на опазване на защитените зони;
б) опазване на елементите на Националната
екологична мрежа, биологичното разнообразие
и генетично модифицирани организми, както и устойчивото използване на биологични
ресурси;
в) организация на процеса на участие на
обществеността при вземане на решения в
областта на околната среда;
г) изготвяне и предоставяне на информация
за състоянието на околната среда съгласно
изискванията на ЗООС, в т. ч. за включването
на базата данни за състоянието на околната
среда и по годишните доклади за състоянието
на околната среда на територията на РИОСВ;
д) поддържане и управление на локални
информационни масиви и бази данни за състоянието на околната среда;
е) изготвяне на отговори – становища по
постъпили жалби, сигнали и предложения
съгласно функционалната компетентност на
отдела.
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Чл. 12. При провеждане на своята дейност
РИОСВ има регулиращи, информационни и
контролни функции.
Чл. 13. (1) При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва
в разработването на документи в областта на
опазването на околната среда и устойчивото
ползване на природните ресурси и провежда
на регионално равнище дейности, свързани с
политиката на държавата в тази област.
(2) При осъществяване на функциите по
ал. 1 РИОСВ изпълнява произтичащите от
законовите и подзаконовите нормативни актове задачи, включително и:
1. участие с един или няколко представители във:
а) комисиите за рекултивация на нарушени
терени;
б) общинските и областните експертни
съвети по устройство на територията и Националния експертен съвет по устройство
на територията за приемане на проекти и
технически решения за водоснабдителните и
канализационните системи, вкл. и селищни
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пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, както и за разглеждане и приемане
на устройствени планове, проекти и решения;
в) техническите съвети при регионалните
управления на горите за приемане на решения
относно лесоустройствени проекти, планове
и програми;
г) програмните съвети за оценка и управ
ление на качеството на атмосферния възух,
създадени с цел разработване на програмите
за намаляване на нивата на замърсителите в
атмосферния въздух по чл. 27 ЗЧАВ;
д) междуправителствените и междуведомствените комисии по екологични проблеми
на прилежащата територия;
е) комисии за определяне състоянието на
популациите или находищата на уязвими животински или растителни видове във връзка с
опазването и устойчивото им ползване;
ж) областни комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;
з) комисии за промяна предназначението
на земеделските земи;
и) обществени обсъждания на проекти
на планове за управление на национални и
природни паркове, публично обсъждане на
изпълнението на планове за управление;
к) комисии за установяване на щети, нанесени от защитени видове;
л) областни комисии по Закона за обществените поръчки, за случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване
на екологични щети (ЗОПОЕЩ);
2. произнасяне, утвърждаване или съгласуване в съответствие с нормативните изисквания на:
а) общинските програми за намаляване
нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове
за действие съгласно изискванията на ЗЧАВ;
б) програмите за управление на дейностите
по отпадъците;
в) по обстоятелствата, свързани с преценка
на искането за заустване на отпадъчни води
и по емисионните нива по реда на чл. 13 от
Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във
водни обекти и определяне на индивидуалните
емисионни ограничения на точкови източници
на замърсяване;
3. разработване на:
а) планове за действие при екологични
инциденти;
б) режими на ползване на биологични
ресурси.
(3) Дейността по ал. 2 се извършва след
предварително съгласуване с компетентните
органи в случаите, предвидени в нормативните актове.
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Чл. 14. (1) При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и
участва в провеждането на дейности, свързани със:
1. предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда;
2. предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на
околната среда;
3. повишаване на общественото съзнание
и култура в областта на околната среда;
4. поддържане на регистри и бази данни.
(2) При осъществяване на функциите по
ал. 1 РИОСВ изпълнява следните задачи:
1. организира процеса на достъп на обществеността до информацията за околната
среда чрез:
а) предоставяне на достъп до информация
за околната среда на обществеността;
б) предприемане на действия за информиране на заинтересованите ведомства и организации и средствата за масово осведомяване
при регистрирано превишаване на алармените
прагове за нивата на серен диоксид, азотен
диоксид и озон;
в) текущо предоставяне на информация,
свързана с дейността на инспекцията, на
средствата за масово осведомяване;
г) поддържане на регистър на подадените
заявления за достъп до информация;
д) поддържане на регистър на обектите от
Националната екологична мрежа;
е) актуализиране на данните в регистъра
по чл. 102 ЗООС за процедурите от компетенциите на съответната РИОСВ;
ж) поддържане на електронна база данни за
извършения от РИОСВ контрол по изпълнение
на условията в разрешителните за заустване
съгласно изискванията на чл. 30 от Наредба
№ 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни
за заустване на отпадъчните води във водни
обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници
на замърсяване;
з) осигуряване на достъп чрез интернет
страницата на съответната РИОСВ за определени процедури по глава шеста от ЗООС
за инвестиционни предложения, издадените
решения за преценяване на необходимостта
от извършване на ОВОС/ЕО, решения по
ОВОС и становища по ЕО, както и по ОС;
и) поддържане и осигуряване на ефективното функциониране на информационните
центрове за обществеността;
к) създаване и поддържане на интернет
страницата на РИОСВ;
л) издаване на информационни материали,
свързани с дейността на РИОСВ, включително годишните доклади за състоянието на
околната среда;
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м) изготвяне и предоставяне на министъра
на околната среда и водите на информация
за включването є в публичния регистър по
ЗОПОЕЩ;
н) предоставяне информация на заинтересовани организации относно приложимите
правни изисквания, свързани с околната среда,
във връзка с регистрации по EMAS;
2. организира кампании за повишаване на
общественото съзнание и култура в областта
на околната среда и тяхното провеждане на
регионално ниво;
3. включва обществеността в процеса на
вземане на решения, свързани с опазване на
околната среда.
Чл. 15. Контролните функции на РИОСВ
включват осъществяването на превантивен,
текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи
качеството на компонентите на околната среда
и факторите, които є въздействат.
Чл. 16. Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и
факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите
нормативни актове за:
1. предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда
от замърсяване или увреждане:
а) чрез произнасяне с решение по ОВОС или
с решение за преценяване на необходимостта
от извършване на ОВОС за инвестиционни
предложения за строителство, дейности и
технологии, за които компетентен орган за
произнасяне е директорът на РИОСВ, и участие
в такива процедури, когато компетентен орган
е министърът на околната среда и водите;
б) чрез участие в процедурите по издаване,
преразглеждане и изменение на комплексни
разрешителни;
в) чрез участие в процедури по издаване на
разрешителни за изграждане и/или експлоатация на предприятия/съоръжения с висок
рисков потенциал по чл. 104 ЗООС;
г) чрез издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО,
становища по ЕО на планове и програми в
случаите, когато компетентен орган е директорът на РИОСВ, и участие в такива процедури,
когато компетентен орган е министърът на
околната среда и водите;
д) чрез координиране на планове и програми във връзка с ограничаване емисиите на
определени производства и дейности (големи
горивни инсталации, употреба на разтворители, ограничаване и прекратяване употребата
на озоноразрушаващи вещества, парникови
газове и др.);
е) чрез провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки
при непосредствена заплаха за възникване на
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екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен
орган е РИОСВ;
ж) чрез изготвяне и предоставяне на становища по инвестиционните проек ти по
програмите за отстраняване на миналите
екологични щети и по отчетите за изпълнението на програмите;
2. опазване на водите от замърсяване:
а) чрез участие в процедури по издаване
на разрешителни за заустване на отпадъчни
води в повърхностни водни обекти съгласно
задълженията, описани в Наредба № 2 от
2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти
и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точковите източници на замърсяване;
б) чрез ежегодна актуализация, включваща
и съгласуване с Басейнова дирекция (БД),
на списъците на обектите, които формират
емисии на приоритетни вещества и приоритетно опасни вещества, общи и специфични
замърсители и които подлежат на задължителен емисионен контрол;
в) чрез участие в процеса на извършване от
страна на БД и ИАОС на инвентаризация на
емисиите, заустванията и загубите на приоритетни и приоритетно опасни вещества, чийто
списък е определен в наредбата по чл. 135,
ал. 1, т. 17 от Закона за водите;
г) чрез осигуряване в затворено състояние
на аварийните и байпасните връзки;
3. спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно у правление на
отпадъците:
а) чрез издаване на разрешения, регистрационни документи и удостоверения за
извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на
отпадъци, когато дейностите се извършват
на територията на съответната инспекция;
б) чрез съгласуване и/или утвърждаване
на планове за привеждане на съществуващите
депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания;
4. опазване на елементите на Националната
екологична мрежа и биологичното разно
образие, както и устойчивото използване на
биологичните ресурси:
а) чрез изготвяне на становища за дейности
в защитени територии и защитени зони;
б) чрез изготвяне на становища по проекти за планове за управление на защитените
територии и защитени зони;
в) чрез участие с представител в лесоустройствени и ловоустройствени съвещания
за държавното лесничейство и държавната
дивечовъдна станция;
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г) чрез участие с представител в процедури, свързани с растителни и животински
видове, поставени под режим на опазване и
регулирано ползване;
д) чрез участие в процедурите по предложения за обявяване и промени на елементи
от Националната екологична мрежа, в това
число защитени територии и защитени зони;
е) чрез участие с представител в комисиите
за опазване и/или определяне ползването на
уязвими биологични ресурси;
ж) чрез регистрация на видовете по чл. 91
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
з) чрез издаване на разрешителни за ползване на ресурси в поддържани резервати;
и) чрез извършване на наблюдения и контрол, свързани с мониторинга на биоразно
образието и биологичните ресурси;
к) чрез извършване на ОС на инвестиционни
предложения, планове, програми и проекти
по реда на чл. 31, ал. 1 и 4 ЗБР;
5. опазване качеството на атмосферния
въздух:
а) чрез участие с представител в комисиите
за държавно приемане на обекти съгласно
чл. 16 ЗЧАВ;
б) чрез ежегодна актуализация на списъците на обектите, формиращи атмосферни
емисии, подлежащи на задължителен емисионен контрол;
в) чрез ежегодна актуализация на списъците на хладилни и климатични системи и
топлинни помпи, съдържащи 3 kg и повече
вещества, които нарушават озоновия слой,
или флуорирани парникови газове;
г) чрез контрол по разработването и изпълнението на общинските програми за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния
въздух и за достигане на съответните норми
в установените за целта срокове.
Чл. 17. При осъществяване на функциите
по текущия и последващ контрол РИОСВ
извършва проверки, наблюдения и възлага
извършване на анализи от лабораториите
към ИАОС в изпълнение на произтичащите
от законовите и подзаконовите нормативни
актове задачи, включително и за:
1. опазване на водите по отношение на:
а) количеството и състава на заустваните
отпадъчни води, включително от канализационните системи на населените места;
б) замърсяването на водни обекти при
аварийни ситуации и залпови изпускания;
в) спазването на изискванията за провеждане на собствен мониторинг на отпадъчни води;
г) състоянието и правилната експлоатация
на канализационните мрежи на обектите,
формиращи отпадъчни води, и на пречиствателните станции и съоръжения към тях;
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д) състоянието и правилната експлоатация
на хвостохранилищата, шламохранилищата,
насипищата, отвалите и системите за следене
на сигурността им;
е) изпълнението на условията и изискванията на издадените по реда на Закона за водите разрешителни за заустване на отпадъчни
води, както и изпълнението на плановете и
програмите от мерки за намаляване и/или
прекратяването на замърсяването и на комплексните разрешителни;
ж) събирането, обработването и предоставянето в определен формат на информация по
компетентност във връзка с изпълнението на
задължения за докладване пред Европейската
комисия по прилагане на европейското право
в областта на околната среда;
2. опазване на почвите по отношение на:
а) замърсяването с вредни вещества, включително и радиоактивни вещества;
б) вкисляването, засоляването, повърхностното преовлажняване и ерозиране;
в) оползотворяването на хумуса от площи,
определени за строителство;
г) рекултивацията на нарушени терени и
на почви, замърсени с вредни вещества;
д) състоянието на почвите, намиращи се
под влияние на складове с пестициди;
3. опазване и екологосъобразно използване
на земните недра по отношение на състоянието
на компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат при извършване
на дейностите по предоставени разрешения
за търсене и проучване и концесии за добив;
4. управление на отпадъци по отношение на:
а) лицата, извършващи дейности по събиране, включително разделното събиране,
временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци,
в т. ч. спазването на условията на издадените
разрешения;
б) лицата, пускащи на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, изпълняващи
задъл женията си индивидуално или чрез
колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване;
в) експлоатацията, закриването и следексплоатационните грижи на съоръженията и
инсталациите за съхраняване, оползотворяване
и обезвреждане на отпадъци;
г) изпълнението на програмите за управление на дейностите по отпадъците;
д) изпълнението на плановете за привеждане на съществуващите депа в съответствие
с нормативните изисквания;
е) трансграничния превоз на отпадъци през
територията на страната, контрол по изпълнение на условията в издадените разрешения
и оказване на съдействие на митническите
органи;
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ж) отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците;
5. опазването на биологичното разнообразие
и елементите на Националната екологична
мрежа, както и устойчивото използване на
биологичните ресурси във връзка със:
а) спазването на режимите за защитените
територии и защитени зони;
б) опазването на защитените растителни и
животински видове и техните местообитания;
в) опазването и устойчивото използване
на биологичните ресурси;
г) изпълнението на програмите и проектите, включени в плановете за управление на
защитени територии;
д) охраната на резервати и поддържани
резервати, които попадат в обхвата на съответната РИОСВ;
е) спазването на устройствените проекти,
планове и програми за горите в защитени
територии и защитени зони;
ж) опазването на режимите на защита и
регулирано ползване на растителни и животински видове;
з) вътрешната търговия на видове, подлежащи на регистрация по чл. 91 ЗБР, и изпълнението на разпорежданията при конфискувани
видове животни и растения;
6. реализация на устройствените планове
и на инвестиционните проекти в селищните
и извънселищните територии и зоните им на
влияние по отношение на:
а) изпълнението на условията и мерките в
решенията по ОВОС и в решенията за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС за инвестиционни предложения на
съответните етапи от тяхната реализация;
б) съобразяването на условията и мерките
от становищата по ЕО и решенията за преценяване на необходимостта от извършване на
ЕО преди одобряване на планове и програми
и по време на наблюдението и контрола при
прилагането на плановете и програмите;
в) изпълнението на програми за привеждане на стопанските субекти в съответствие с
нормативните изисквания по околната среда;
г) изпълнението на програми за отстраняването на щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия на
държавата, при приватизация (ако има такива);
д) изпълнението на условията, зададени в
комплексните разрешителни;
е) изпълнението на условията в издадените
решения по оценки за съвместимост и решения по преценяване на вероятната степен
на въздействие върху предмета и целите на
опазване на защитените зони;
ж) изпълнението от операторите на задълженията им по ЗОПОЕЩ, вкл. по прилагане
на постановените с издадените заповеди превантивни/оздравителни мерки;
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7. управление на опасни химични вещества
и смеси по отношение на:
а) изискванията на глава седма, раздел I
на ЗООС към предприятията с нисък и висок
рисков потенциал;
б) изискванията за съхранение на опасни
вещества и смеси на Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси и подзаконовите нормативни актове
към него;
в) изискванията за предоставяне на информация за опасни вещества и смеси по веригата
на доставки, обмен на данни, регистрация,
разрешаване или ограничаване на вещества
в самостоятелен вид, в смеси и в изделия
съгласно Регламент REACH;
г) изискванията за нотификация на класификацията и етикетирането на пускани на
пазара опасни вещества и смеси съгласно
Регламент CLP;
д) изискванията към опасните вещества,
които са предмет на уведомление за износ
и/или ограничаване на производството, употребата и пускането на пазара на устойчиви
органични замърсители;
е) свойствата и съдържанието на определени
вещества в състава на детергенти;
8. опазване на въздуха по отношение на:
а) концентрацията на основни и допълнителни показатели, ако такива са определени,
съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 ЗЧАВ, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в
приземния слой;
б) емисиите (концентрации) на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни
източници, нормирани съгласно действащото
законодателство, както и съгласно подписаните и ратифицирани от Република България
международни конвенции и в съответствие с
ефективността на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове, в т.ч. на вещества,
нарушаващи озоновия слой, и флуорирани
парникови газове;
в) емисиите на вредни вещества съгласно програмите за тяхното намаляване по
подписаните и ратифицирани от Република
България международни конвенции;
г) ефективността от работата на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;
д) трансграничния пренос на замърсяващи
вещества и фоново качество на атмосферния
въздух;
е) състоянието на атмосферния въздух в
район, където е станал инцидент, в резултат
на което са изпуснати емисии на вредни
вещества;
ж) източниците на неорганизирано изпускане на емисии;
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з) отлагането на вредни вещества от въздуха
върху открити повърхности;
и) източниците на неприятни миризми;
к) количествата и вид на изгаряните горива
и енергоефективност;
л) пускането на пазара и/или употребата
на бои, лакове и авторепаратурни продукти в
обхвата на наредбата по чл. 11а ЗЧАВ;
м) вноса, износа, пускането на пазара или
използването на вещества, които нарушават
озоновия слой, или флуорирани парникови
газове, както и на продукти и съоръжения,
които съдържат, използват или са изработени
от тези вещества;
9. промишлените източници на шум и други
вредни физични фактори, както и състоянието
на техническите средства за намаляване на
вредното им въздействие;
10. генетично модифицираните организми
(ГМО) в контролирани условия и на освобождаването на генно модифицирани организми
в околната среда:
а) спазването на условията от разрешения,
издадени по Закона за ГМО;
б) наличието на ГМО в противоречие със
Закона за ГМО;
11. доброволните ангажименти по чл. 132
ЗООС по отношение на:
а) спазването на приложимите правни
изисквания, свързани с околната среда, от
организации, регистрирани по схемата на
Общността за управление по околна среда и
одит (EMAS);
б) съответствието на прод у кти с екомаркировката на Европейския съюз (ЕС) с
критериите за съответната продуктова група;
в) употребата на логото на EMAS и екомаркировката на ЕС.
Чл. 18. (1) При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен,
текущ и последващ контрол длъжностните
лица на РИОСВ:
1. извършват проверки, съставят предупредителни и констативни протоколи, дават
предписания със срокове и отговорници,
контролират тяхното изпълнение, изискват и
имат право да получават справки, документи
и писмени обяснения от представителите на
проверяваните обекти съгласно действащото
законодателство;
2. съставят актове за установяване на
административни нарушения съобразно предоставената им компетентност;
3. имат право на свободен достъп до всички
обекти на територията на съответната РИОСВ
за извършване на проверка, когато дейности
те в тях са настоящи или потенциални източници на замърсяване или увреждане на
околната среда;
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4. имат право да изискват и да получат съдействие от държавните и общинските органи,
организации, юридически и физически лица;
5. участват и съдействат при създаването и
функционирането на Националната система
за мониторинг на околната среда в рамките
на правомощията си;
6. налагат принудителни административни
мерки съобразно предоставените им компетенции и съгласно нормативните актове,
касаещи дейността на РИОСВ.
(2) При осъществяване на правомощията си
длъжностните лица от РИОСВ се легитимират
със служебни карти, издадени от министъра
на околната среда и водите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Този правилник се издава на основание
чл. 14, ал. 5 от Закона за опазване на околната
среда и отменя Правилника за устройството и
дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2004 г.;
изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 92 и 103 от 2009 г.).
§ 2. Започналите, но неприключили до
влизане в сила на този правилник административни производства пред РИОСВ – Перник, за административна област Кюстендил,
общини Рила и Кочериново се довършват от
РИОСВ – Перник.
§ 3. Правилникът влиза в сила от 01.01.2012 г.
Министър: Нона Караджова
Приложение
към чл. 3

Седалище и териториален обхват на дейност на РИОСВ
Седалище

Териториален обхват
област с административен център

общини

2

3

1
Благоевград

Благоевград

Благоевград, Белица, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна,
Петрич, Разлог, Симитли, Струмяни, Сандански, Хаджидимово, Якоруда

Кюстендил

Кочериново, Рила

Бургас

А йтос, Бу ргас, Каменово, Карнобат, Малко Търново,
Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец,
Сунгурларе, Царево

Варна

Бяла

Сливен

Котел

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Ветрино, Варна,
Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна,
Крушари, Тервел, Шабла

Враца

Враца

Враца, Мездра, Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй, Мизия,
Роман, Криводол, Борован, Хайредин

Велико Търново

Велико Търново

Елена, Стражица, Златарица, Лясковец, Горна Оряховица,
Велико Търново, Полски Тръмбеш, Свищов, Павликени,
Сухиндол

Габрово

Севлиево, Дряново, Трявна, Габрово

Монтана

Монтана, Берковица, Лом, Вършец, Г. Дамяново, Чипровци,
Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм

Видин

Видин, Белоградчик, Кула, Бойница, Брегово, Ново село,
Грамада, Макреш, Чупрене, Ружинци, Димово

Пазарджик

Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик,
Панагюрище, Пещера, Септември, Стрелча, Ракитово

Плевен

Плевен

Белене, Гулянци, Д. Дъбник, Д. Митрополия, Искър, Кнежа,
Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг

Ловеч

Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Бургас

Варна

Монтана
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Пловдив

Пловдив

Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен,
Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи,
Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

Русе

Русе

Русе, Сливо поле, Борово, Две могили, Иваново, Ценово,
Ветово, Бяла

Разград

Разград, Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Цар Калоян,
Самуил

Силистра

Силистра, Тутракан, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар,
Кайнарджа

София област

Антон, Ботевград, Божурище, Горна Малина, Годеч, Долна
баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Златица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп,
Правец, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч, Самоков

София-град

Столична община

Перник

Перник, Брезник, Трън, Ковачевци, Земен, Радомир

Кюстендил

Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Сапарева
баня, Дупница, Бобошево

Смолян

Смолян, Чепеларе, Баните, Борино, Доспат, Девин, Мадан,
Рудозем, Златоград, Неделино

Хасково

Ардино

Благоевград

Сатовча

Пловдив

Лъки

Стара Загора

Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гълъбово, Братя Даскалови, Опан, Николаево, Гурково, Чирпан, Павел баня, Раднево

Сливен

Сливен, Нова Загора, Твърдица

Ямбол

Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово, Болярово

Хасково

Тополовград

Хасково

Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово,
Харманли, Хасково

Кърджали

Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград,
Черноочене

Шумен

Шумен, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Смядово, Хитрино, Венец, Никола Козлево, Велики Преслав, Върбица

Търговище

Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Опака

София

Перник

Смолян

Стара Загора

Хасково

Шумен

13354

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на дирекциите на националните паркове
(обн., ДВ, бр. 68 от 18.08.2000 г.; изм. и доп.,
бр. 92 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Длъжностното разписание и организационната структура на дирекциите се
утвърждава от директорите на дирекциите
на националните паркове след одобряване от
министъра на околната среда и водите.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от 01.01.2012 г.
13355

Министър: Нона Караджова

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността, организацията на
работа и състав на басейновите дирекции
(ДВ, бр. 7 от 2011 г.)
§ 1. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Длъжностното разписание на басейновите дирекции се утвърждава от директора на съответната басейнова дирекция след
одобряване от министъра на околната среда и
водите въз основа на обхвата и спецификата
на района за басейново управление, броя и
мащабността на контролираните обекти.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от 01.01.2012 г.
Министър: Нона Караджова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 19 от 2008 г. за устройството и дейността
на оптиките, здравните изисквания към тях
и реда за водене на регистър на оптиките
(ДВ, бр. 79 от 2008 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите „здравните изисквания към тях и реда за
водене на регистър на оптиките“ се заменят
с „и здравните изисквания към тях“.
§ 2. В чл. 1 думите „здравните изисквания
към тях и редът за водене на регистъра на
оптиките“ се заменят с „и здравните изисквания към тях“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Здравни консултации по ал. 1, т. 1 са
диагностични методи, които включват изследване и определяне на рефракцията, даване на
съвети и могат да завършат с предписване на
корекционни средства (очила, лещи и др.).“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Здравни консултации по ал. 1, т. 1 могат да се извършват само от лекар с призната
специалност по очни болести или от лекар
с професионална квалификация, определена
в медицинския стандарт по „Очни болести“,
утвърден с Наредба № 36 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“ на министъра на здравеопазването (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2010 г.; изм., бр. 92 от 2010 г.).
(4) Здравни консултации по ал. 1, т. 1 се
осъществяват при условията на чл. 26а, ал. 4
от Закона за здравето.“
§ 4. Раздел ІІ „Регистрация и ред за водене
на регистър на оптиките“ с членове от 6 до
16 се отменя.
§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите „получило удостоверение за регистрация на оптика“
се заменят с „което е открило оптика“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ръководителят на оптиката е длъжен
да съхранява в оптиката и да предоставя на
контролните органи копие от дипломата за
придобито образование, специалност и за професионална квалификация на ръководителя на
оптиката и на лицата, работещи в оптиката,
както и договорите за наемането им.“
§ 6. В чл. 20 т. 3 се изменя така:
„3. осветлението в приемното помещение,
сектора за оптометрия и сектора за изработка на очила, ремонт и корекция на рамки е
естествено и/или изкуствено; изкуственото
осветление в приемното помещение, сектора
за оптометрия и сектора за изработка на очи-
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ла, ремонт и корекция на рамки не може да
бъде по-малко от 500 лукса, а в санитарния
възел – не по-малко от 200 лукса съгласно
БДС EN 12464-1 „Светлина и осветление. Осветление на работни места.“ – част І Работни
места на закрито; на работните места в сектора
за изработка на очила, ремонт и корекция на
рамки се осигурява и локално осветление;“.
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1 думите „ал. 5 и 7“ се заменят с
„ал. 2“, а думите „буква „п“ се заменят с
„буква „з“.
2. В § 2 думите „РЦЗ и РИОКОЗ“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 8. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1,
приложение № 2 към чл. 11 и приложение
№ 3 към чл. 13, ал. 1 се отменят.
Преходна разпоредба
§ 9. Откритите до влизането в сила на
тази наредба оптики привеждат дейността и
устройството си в съответствие с изискванията
на чл. 20, т. 3 в 6-месечен срок от влизането
є в сила.
Министър: Стефан Константинов
13253

Наредба за допълнение на Наредба № 32 от
2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (обн., ДВ,
бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 64 и 95 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се създава т. 9:
„9. изискванията за поддържане на национална информационна система за ражданията.“
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
създава дял IX:
„ДЯЛ IX
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЖДАНИЯТА
Г л а в а

X X X I

СЪДЪРЖ АНИЕ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА
ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА
1. Националният център по обществено
здраве и анализи създава и поддържа на национално ниво информационна система за
ражданията. Информационната система се
поддържа като електронна база данни и има
служебен характер.
2. В информационната система задължително се обособяват следните раздели:
2.1. Раздел „Данни за майката“, в който
се вписват:
а) ЕГН/ЕНЧ;
б) гражданство;
в) име;
г) възраст;
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д) настоящ/постоянен адрес;
е) кръвна група.
2.2. Раздел „Данни за раждането“, в който
се вписват:
а) термин за раждане;
б) дата, час и минута на раждането;
в) лечебно заведение, в което е извършено
раждането;
г) дата и час на приемане в лечебното
заведение;
д) пореден номер на раждането по класификацията на лечебното заведение;
е) брой родени деца от това ра ж дане,
живородено/и, мъртвородено/и;
ж) вид бременност – едноплодна, двуплодна, триплодна или многоплодна;
з) бременност/раждане след асистирана
репродукция.
2.3. Раздел „Други данни за раждането“, в
който се вписват:
а) вид и механизъм на раждането:
аа) нормално раждане без оперативна намеса по време на или след него;
бб) нормално раждане с оперативна намеса
по време на или след него;
вв) вакуум екстракция;
гг) плодораздробяваща операция;
дд) мануална екстракция при седалищно
раждане;
ее) мануална помощ при седалищно раждане;
жж) раждане с форцепс;
зз) раждане с цезарово сечение;
б) превеждане в друго лечебно заведение;
в) имена на водилите раж дането и на
другите участвали медицински специалисти,
в т.ч. и на повиканите при необходимост от
консултация лица, както и тяхното становище.
2.4. Раздел „Данни за новороденото“, в
който се вписват:
а) идентификационен номер на новороденото/ите по класификацията на лечебното
заведение;
б) пол;
в) тегло;
г) ръст;
д) обиколка на главата;
е) АПГАР на 1 и 5 минута;
ж) гестационна възраст – в седмици и дни;
з) преведено в друго лечебно заведение.
3. Болниците, които осъществяват родилна
помощ като част от своята дейност по силата
на издаденото им от министъра на здраве
опазването разрешение за осъществяване на
лечебна дейност по чл. 46, ал. 2 от Закона за
лечебните заведения, са длъжни да осигурят
воденето на информационната система по т. 1.
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4. Данните по т. 2 се вписват по електронен път лично от водилия/ите раждането в
болниците по т. 3 или от определени за целта
длъжностни лица в тези лечебни заведения
чрез защитена връзка, като за целта той/те
използва/т квалифициран електронен подпис.
Вписването се извършва в срок до 3 дни от
раждането/извършването на процедурата.
5. Лицата по т. 4 отговарят за достоверността на вписаната информация.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология“
(обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г.; изм., бр. 67 и 92
от 2010 г. и бр. 79 от 2011 г.) в приложението
към член единствен, ал. 1, в раздел II, глава 4
се правят следните изменения:
1. В т. 11 думите „Електронен национален
регистър на“ се заменят с „Национална информационна система за“.
2. Точка 11.1 се изменя така:
„11.1. Националният център по обществено
здраве и анализи създава и поддържа национална информационна система за извършените процедури в инвазивната кардиология.
Информационната система се поддържа като
електронна база данни и има служебен характер.“
3. В т. 11.2 думата „регистъра“ се заменя
с „информационната система“.
4. В т. 11.3 думата „регистъра“ се заменя
с „информационната система“.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2012 г. с изключение на § 3, който влиза в
сила от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър: Стефан Константинов
13229

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на
разрешения на производители и заготвители
на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен
материал (обн., ДВ, бр. 40 от 2004 г.; изм.,
бр. 26 от 2005 г. и бр. 73 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „копие от решението за съдебна регистрация“ се добавя „и/или
удостоверение от Агенцията по вписванията“,
а думите „и оригинал на удостоверението за
актуално състояние“ се заличават.
2. Точка 3 се заличава.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

3. В т. 4 след думите „(ДВ, бр. 10 от 1999 г.)“
се добавя „като такава не е задължителна за
производителите на декоративен посадъчен
материал“.
4. В т. 7 след думите „лице без висше агрономическо образование“ се добавя „а по
отношение на производителите на декоративен
посадъчен материал може да се приложи договор със специалист с висше образование в
областта на горското стопанство и ландшафт
ната архитектура“.
5. В т. 8 след думите „специалиста по т. 7“
се добавя „или висше образование в областта
на горското стопанство или ландшафтната
архитектура“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 13, ал. 2, т. 1
след думите „копие от решението за съдебна
регистрация“ се добавя „и/или удостоверение
от Агенцията по вписванията“, а думите „и
оригинал на удостоверението за актуално състояние“ се заличават.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 т. 3 се заличава.
§ 4. В чл. 13, ал. 2 т. 3 се заличава.
§ 5. В чл. 21г думите „дирекция „Административно и финансово обслужване“ се заменят
с „ИАСАС“.
§ 6. Навсякъде в наредбата думите „дирекция
„Административно и финансово обслужване“
на“ се заличават.
§ 7. Навсякъде в наредбата думата „молба“ се заменя със „заявление“, „молбата“ със
„заявлението“, „молителя“ със „заявителя“ и
„молителят“ със „заявителят“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цветан Димитров
13315

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 211 „Плащания на
земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212
„Плащания на земеделски стопани в райони
с ограничения, различни от планинските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 40 от 2008 г.; изм., бр. 97 от 2009 г.
и бр. 17 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
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а) в т. 1 думите „110 евро“ се заменят със
„130 евро“;
б) в т. 2 думите „50 евро“ се заменят със
„70 евро“;
в) създава се т. 3:
„3. за частта над 100 ха – левовата равно
стойност на 30 евро на хектар.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 1 думите „50 евро“ се заменят със
„70 евро“;
б) в т. 2 думите „20 евро“ се заменят с
„30 евро“;
в) създава се т. 3:
„3. за частта над 100 ха – левовата равно
стойност на 15 евро на хектар.“
2. Алинея 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Мирослав Найденов
13401

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за максимално допустимите
концентрации на нежелани субстанции и
продукти във фуражите (обн., ДВ, бр. 29 от
2009 г.; изм., бр. 49 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 2 думите „органите по чл. 34,
ал. 3 и 4 и чл. 53 от Закона за фуражите (ЗФ)
предприемат“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните предприема“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „компетентните
органи по чл. 1, т. 2“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
§ 3. В чл. 7, ал. 1 думите „компетентните
органи“ се заменят с „Българската агенция по
безопасност на храните“.
§ 4. В допълнителните разпоредби в § 2 се
създава т. 13:
„13. Регламент (ЕС) № 574/2011 на Комисията от 16 юни 2011 г. за изменение на
приложение I към Директива 2002/32/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите концентрации за нитрити, меламин, Ambrosia spp. и
при преминаването на някои кокцидиостатици
и хистомоностатици, и за консолидиране на
приложения I и II към директивата (ОВ, L
159/2010 от 17.06.2011 г.).“
§ 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2
РАЗДЕЛ I: НЕОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И АЗОТСЪДЪРЖАЩИ СЪЕДИНЕНИЯ
Нежелана
субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm),
съотнесено към фуражи със съдържание на
влага 12 %

1

2

3

Фуражни суровини,
с изключение на:
– брашна от трева, от сушена люцерна и от сушена детелина и изсушен пулп
от захарно цвекло и изсушен меласиран пулп от захарно цвекло;
– експелер от ядки на маслодайна палма;
– фосфати и варовикови морски водорасли;
– калциев карбонат;
– магнезиев оксид и магнезиев карбонат;
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях;
– брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски
водорасли;
железни частици, използвани като средство за проследяване (маркери).
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите,
с изключение на:
– меден сулфат пентахидрат и меден карбонат;
– цинков оксид, манганов оксид и меден оксид.
Допълващи фуражи,
с изключение на:
– минерални фуражи.
Пълноценни фуражи,
с изключение на:
– пълноценни фуражи за риба и животни с ценна кожа.

2

1. Арсен

(1)

2. Кадмий

Фуражни суровини от растителен произход.
Фуражни суровини от животински произход.
Фуражни суровини от минерален произход,
с изключение на:
– фосфати.
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите,
с изключение на:
– меден оксид, манганов оксид, цинков оксид и манганов сулфат монохидрат.
Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.
Премикси(6)
Допълващи фуражи,
с изключение на:
– минерални фуражи
– съдържащи < 7 % фосфор(8);
– съдържащи ≥ 7 % фосфор(8);
– допълващи храни за домашни любимци.
Пълноценни фуражи, с изключение на:
– пълноценни фуражи за едър рогат добитък (с изключение на телета), овце
(с изключение на агнета), кози (с изключение на ярета) и риба;
– пълноценни храни за домашни любимци.

3. Флуор(7)

Фуражни суровини, с изключение на:
– фуражни суровини от животински произход, с изключение на морски ракообразни животни, като например морски крил;
– морски ракообразни животни, като например морски крил;
– фосфати;
– калциев карбонат;
– магнезиев оксид;
– варовикови морски водорасли.
Вермикулит (E 561).
Допълващи фуражи:
– съдържащи ≤ 4 % фосфор(8);
– съдържащи > 4 % фосфор(8);
Пълноценни фуражи,
с изключение на:
– пълноценни фуражи
– пълноценни фуражи
– пълноценни фуражи
– пълноценни фуражи
– в лактация;
– други.

за
за
за
за

прасета;
домашни птици (с изключение на пилета) и риба;
пилета;
едър рогат добитък, овце и кози

4
4(2)
10
15
20
25(2)
40(2)
50
30
50
100
4
12
2
10(2)
1
2
2
10
10
30
2
15
0,5
5
0,75 на 1 % фосфор(8)
и най-много 7,5
2
0,5
1
2
150
500
3000
2000
350
600
1000
3000
500
125 на 1 % фосфор(8)
150
100
350
250
30
50
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2

3

Фуражни суровини,
с изключение на:
– тревни фуражи(3);
– фосфати и варовикови морски водорасли;
– калциев карбонат;
– дрожди.
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите,
с изключение на:
– цинков оксид;
– манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат.
Фуражни добавки от функционалната група на свързващите вещества и противослепващите агенти,
с изключение на:
– клиноптилолит с вулканичен произход.
Премикси(6)
Допълващи фуражи,
с изключение на:
– минерални фуражи.
Пълноценни фуражи.

10
30
15
20
5
100
400
200
30
60
200
10
15
5

Фуражни суровини,
с изключение на:
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях;
– калциев карбонат.
Комбинирани фуражи,
с изключение на:
– минерални фуражи;
– комбинирани фуражи за риба;
– комбинирани храни за кучета, котки и комбинирани фуражи за животни с
ценна кожа.

0,1

6. Нитрити(5) Фуражни суровини,
с изключение на:
– рибно брашно;
– силажи;
– продукти и странични продукти от захарно цвекло и захарна тръстика, както
и от производството на нишесте.
Пълноценни фуражи,
с изключение на:
– пълноценни храни за кучета и котки със съдържание на влага над 20 %.

15

7. Меламин Фуражи,
(9)
с изключение на фуражните добавки:
– гуанидин оцетна киселина (ГОК)
– урея;
– биурет.

2,5

0,5
0,3
0,1
0,2
0,2
0,3

30
–
–
15
–

–
–
–

Максимално допустимите концентрации се отнасят за общото количество арсен.
При поискване от компетентните органи отговорният оператор трябва да вземе проба за извършване на анализ, за да докаже, че съдържанието на неорганичен арсен е по-ниско от 2 ppm. Посоченият
анализ е от особено значение при морските водорасли от вида Hizikia fusiforme.
(3)
Тревните фуражи включват продукти, предназначени за хранене на животни, например: слама,
силаж, свежа трева и др.
(4)
Максимално допустимите концентрации се отнасят за общото количество живак.
(5)
Максимално допустимите концентрации са изразени като натриев нитрит.
(6)
При максимално допустимата концентрация, установена за премиксите, са взети предвид добавките
с най-високо съдържание на олово и кадмий, а не чувствителността на различните животински видове
към олово и кадмий. Съгласно член 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на
Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268,
18.10.2003 г., стр. 29) с цел опазване на здравето на хората и животните производителят на премикси е
длъжен да гарантира както за спазване на максимално допустимата концентрация за премиксите, така
и това, че инструкциите за употребата им са в съответствие с максимално допустимите концентрации
за допълващи и пълноценни фуражи.
(7)
Максимално допустимите концентрации се отнасят за аналитичното определяне на флуор, при
което екстракцията се извършва в солна киселина 1 N в продължение на 20 минути при температура
на околната среда. Може да се използват равностойни процедури за екстракция, за които може да се
докаже, че използваната процедура за екстракция дава еднакъв резултат по отношение на ефикасността
на екстракцията.
(8)
Процентното съдържание на фосфора се отнася за фуражи със съдържание на влага 12 %.
(9)
Максимално допустимите концентрации се отнасят единствено за меламин. Включването на
структурно свързаните съединения цианурова киселина, амелин и амелид към максимално допустимата
концентрация ще бъде разгледано на по-късен етап.
(1)
(2)
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РАЗДЕЛ II: МИКОТОКСИНИ
Нежелана
субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1. Афлатоксин Фуражни суровини
В1
Допълващи и пълноценни фуражи,
с изключение на:
– комбинирани фуражи за млечни крави и телета, млечни
овце и агнета, млечни кози и ярета, прасенца и млади домашни птици;
– комбинирани фуражи за едър рогат добитък (без млечни
крави и телета), овце (без млечни овце и агнета), кози (без
млечни кози и ярета), прасета (без прасенца) и домашни
птици (без млади домашни птици).

0,02
0,01

0,005

0,02

2. Мораво рог- Фуражни суровини и комбинирани фуражи, съдържащи неч е ( C l a v i c e p s смлени зърна.
purpurea)

1 000

РАЗДЕЛ III: ПРИСЪЩИ НА РАСТЕНИЯТА ТОКСИНИ
Нежелана
субстанция

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание
в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1. Свободен го- Фуражни суровини,
сипол
с изключение на:
– памучно семе;
– кюспе и храни от памучно семе.
Пълноценни фуражи,
с изключение на:
– пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без телета);
– пълноценни фуражи за овце (без агнета) и кози (без ярета);
– пълноценни фуражи за домашни птици (без кокошки носачки) и телета;
– пълноценни фуражи за зайци, агнета, ярета и прасета (без
прасенца).

20
5000
1200
20
500
300
100
60

2. Циановодо- Фуражни суровини,
родна киселина с изключение на:
– ленено семе;
– кюспе от ленено семе;
– продукти от маниока и бадемово кюспе.
Пълноценни фуражи,
с изключение на:
– пълноценни фуражи за пилета (< 6 седмици).

250
350
100
50

3. Теобромин

300

Пълноценни фуражи,
с изключение на:
– пълноценни фуражи за прасета;
– пълноценни храни за кучета, пълноценни фуражи за зайци,
коне и животни с ценна кожа.

50

10

200
50

4 . В и н и л т и - Пълноценни фуражи за домашни птици,
о о к с а з о л и д о н с изключение на:
(5-винилоксазо- – пълноценни фуражи за кокошки носачки.
лидин-2-тион)

1000

5. Етерично си- Фуражни суровини,
напено масло(1) с изключение на:
– кюспе от рапично семе.
Пълноценни фуражи,
с изключение на:
– пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без телета),
овце (без агнета) и кози (без ярета);
– пълноценни фуражи за прасета (без прасенца) и домашни
птици.
(1)
Максимално допустимите концентрации са изразени като алил изотиоцианат.

100

500

4000
150
1000
500
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РАЗДЕЛ IV: ОРГАНОХЛОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДИОКСИНИ И
ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ)

Нежелана
субстанция

1. Алдрин(1)
2. Диелдрин(1)

Продукти, предназначени за хранене на животни

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,
с изключение на:
– мазнини и масла;
– комбинирани фуражи за риба.

3 . К а м ф е х л о р ( т о к с а - Риба, други водни животни и продукти, получени от тях,
фен) – сума от индикаторни с изключение на
сродни CHB 26, 50 и 62(3) – рибено масло.
Пълноценни фуражи за риба.

Максимално съдържание в mg/
kg (ppm), съотнесено към фуражи
със съдържание
на влага 12 %
0,01(2)
0,1(2)
0,02(2)
0,02
0,2
0,05

4. Хлордан (сума от цис- и Фуражни суровини и комбинирани фуражи,
трансизомери и на оксихлор- с изключение на:
дан, изразено като хлордан) – мазнини и масла.

0,02

5. DDT (сума от DDT-, DDD- Фуражни суровини и комбинирани фуражи,
(или TDE) и DDE-изомери, с изключение на:
изразена като DDT
– мазнини и масла.

0,05

6. Ендосулфан (сума от
алфа- и бета-изомери и ендосулфан сулфат, изразена
като ендосулфан)

0,1

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,
с изключение на:
– царевица и царевични продукти, получени от преработката на царевица;
– маслодайни семена и продукти, получени от тяхната
преработка, без сурово растително масло;
– сурово растително масло;
– пълноценни фуражи за риба.

0,05

0,5

0,2
0,5
1,0
0,005

7. Ендрин (сума от ендрин Фуражни суровини и комбинирани фуражи,
и делта-кетои-ендрин, из- с изключение на:
разено като ендрин)
– мазнини и масла.

0,01

8. Хептахлор (сума от хепта- Фуражни суровини и комбинирани фуражи,
хлор и хептахлорепоксид, с изключение на:
изразено като хептахлор) – мазнини и масла.

0,01

9. Хексахлоробензен (HCB) Фуражни суровини и комбинирани фуражи,
с изключение на:
– мазнини и масла.

0,01

10. Хексахлороциклохексан
(HCH)
– алфа-изомери
Фуражни суровини и комбинирани фуражи,
с изключение на:
– мазнини и масла.
– бета-изомери
Фуражни суровини,
с изключение на:
– мазнини и масла.
Комбинирани фуражи,
с изключение на:
– комбинирани фуражи за млечни крави.
– гама-изомери
Фуражни суровини и комбинирани фуражи,
с изключение на:
– мазнини и масла.

0,05

0,2

0,2

0,02
0,2
0,01
0,1
0,01
0,005
0,2
2,0

Самостоятелно или в съчетание, изразено като диелдрин.
Максимално допустима концентрация на алдрин и диелдрин, самостоятелно или в съчетание, изразено като диелдрин.
(3)
Система на номерация съгласно Parlar, с представка „CHB“ или „Parlar“: CHB 26: 2-ендо,3-ексо,5ендо,6-ексо,8,8,10,10-октохлороборнан, CHB 50: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,9,10,10-нонахлороборнан,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10- нонахлороборнан.
(1)
(2)
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РАЗДЕЛ V: ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCBs)

Нежелана
субстанция

1. Диоксини (сума от полихлорирани дибензо пара-диоксини (PCDDs) и
полихлорирани дибензофурани (PCDFs), изразени в
зададените от Световната
здравна организация (СЗО)
токсични еквиваленти, с
използване на WHO-TEFs
(фактори за токсична еквивалентност на СЗО 1997 г.(4))

2. Сума от диоксини и диоксиноподобни PCBs (сума
от полихлорирани дибензопара-диоксини (PCDDs),
полихлорирани дибензофурани (PCDFs) и полихлорирани бифенили (PCBs),
изразена в зададените от
Световната здравна организация (СЗО) токсични
еквиваленти, с използване
на WHO-TEFs (фактори за
токсична еквивалентност на
СЗО 1997 г.(4))

Продукти, предназначени за хранене на животни

Фуражни суровини от растителен произход,
с изключение на:
– растителни масла и техните странични продукти.
Фуражни суровини от минерален произход
Фуражни суровини от животински произход:
– животински мазнини, включително млечни и яйчни
мазнини;
– други продукти от сухоземни животни, включително мляко
и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;
– рибено масло;
– Риба, други водни животни и продукти, получени от тях,
без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина (3)
– Рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от
20 % мазнина.
Добавките каолин, калциев сулфат дихидрат, вермикулит,
натролит-фонолит, синтетични калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи
на свързващите вещества и противослепващите агенти.
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията
на микроелементите
Премикси
Комбинирани фуражи,
с изключение на:
– комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани
фуражи за риба;
– комбинирани фуражи за животни с ценна кожа;

Максимално съдържание в ng WHOPCDD/F- TEQ/kg
(ppt)
(1,2)
, съотнесено към
фуражи със съдържание на влага
12 %
0,75
0,75
1,0
2,0
0,75
6,0
1,25
2,25

0,75
1,0
1,0
0,75
2,25
–

Фуражни суровини от растителен произход,
1,25
с изключение на:
– растителни масла и странични продукти от тях.
1,5
Фуражни суровини от минерален произход
1,5
Фуражни суровини от животински произход:
– животински мазнини, включително млечни и яйчни
мазнини;
3,0
– други продукти от сухоземни животни, включително мляко
и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;
1,25
– рибено масло;
24,0
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях,
без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина(3);
4,5
– рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от
20 % мазнина.
11,0
Добавките каолин, калциев сулфат дихидрат, вермикулит,
натролит-фонолит, синтетични калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи
на свързващите вещества и противослепващите агенти.
1,5
Фуражни добавки от функционалната група на съединенията
на микроелементите.
1,5
Премикси
1,5
Комбинирани фуражи,
1,5
с изключение на:
– комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани
фуражи за риба;
7,0
– комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.
–
(1)
Горни граници на концентрацията: горните граници на концентрацията се изчисляват, като се приема, че всички стойности на отделните сродни съединения под границата на количествено определяне
са равни на границата на количествено определяне.
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(2)
Отделната максимално допустима концентрация за диоксини (PCDD/F) остава временно приложима. През периода на временно прилагане предназначените за хранене на животни продукти, посочени
в точка 1, трябва да отговарят както на максимално допустимите концентрации за диоксини, така и на
максимално допустимите концентрации за сумата от диоксини и диоксиноподобни PCBs.
(3)
Прясна риба и други водни животни, незабавно доставени и използвани без междинна преработка за
производството на фуражи за животни с ценна кожа, не подлежат на изискването за максимално допустими концентрации, докато максимално допустимите концентрации от 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg продукт
и 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg продукт са приложими за прясна риба, а 25,0 WHO-PCDD/F-PCBTEQ/kg продукт за рибен черен дроб, използвани пряко за хранене на домашни любимци и животни
в зоологически градини и циркове или използвани като фуражни суровини за производството на храни
за домашни любимци. Не се допуска продуктите или преработените животински протеини, получени от
животни с ценна кожа, домашни любимци, животни в зоологически градини и циркове, да се внасят в
хранителната верига и да се дават на селскостопански животни, които се отглеждат, угояват или развъждат за производството на храни.
(4)
Факторите за токсична еквивалентност на СЗО за оценка на риска за човешкото здраве (WHO-TEFs)
се основават на заключенията от заседанието на Световната здравна организация в Стокхолм, Швеция,
15 – 18 юни 1997 г. (Van den Berg et al., (1998), „Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs
for Humans and for Wildlife“, сп. Environmental Health Perspectives, брой 106(12), стр. 775).

Сродно химично съединение

Стойност на TEF

Дибензо-p-диоксини („PCDDs“) и
дибензофурани („PCDFs“)
2,3,7,8-TCDD

Сродно химично съединение

Стойност на TEF

„Диоксиноподобни“ PCBs НеортоPCBs + Моно-орто PCBs
1
1

Не-орто PCBs

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,01

1,2,3,7,8-PeCDD

0,0001

Моно-орто PCBs

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

OCDD

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „О“ = окта;
„CDD“ = хлородибензодиоксин; „CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.
РАЗДЕЛ VІ: ВРЕДНИ БОТАНИЧЕСКИ ПРИМЕСИ
Нежелана субстанция
1
1.

2.

Максимално съдържание
Продукти, предназначени в mg/kg (ppm), съотнесеза хранене на животни
но към фуражи със съдържание на влага 12 %
2

Семена от плевели и несмлени и нес- Фуражни суровини и коммачкани плодове, съдържащи алкалоиди, бинирани фуражи
глюкозиди или други токсични вещества
поотделно или в комбинация, включително
– Datura spp
Crotalaria spp

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

3
3000

1000
100
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2

3

Семена и люспи от Ricinus communis L., Фуражни суровини и комCroton tiglium L. и Abrus precatorius L., бинирани фуражи
както и техните преработени производни(1) – поотделно или в комбинация

3.

Необелени букови жълъди – Fagus Фуражни суровини и комбинирани фуражи
silvatica L.
5. Ятрофа – Jathropha curcas L.
6. Индийски синап – Brassica juncea (L.)
Czern. и Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.
7. Сарепски синап – Brassica juncea (L.)
Czern. и Coss. ssp. juncea
8. Китайски синап – Brassica juncea (L.)
Czern. и Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
9. Черен синап – Brassica nigra (L.) Koch
10. Етиопски синап – Brassica carinata A.
Braun
4.

11. Семена от Ambrosia spp.

(1)
(2)

10(2)

Семената и плодовете на
растителните видове, изброени в най-лявата графа, а също и получените
чрез преработка техни
производни могат да
присъстват във фуражите
само в незначителни количества, които не могат
да бъдат количествено
определени

Фуражни суровини, с изключение на
– просо (зърна от Panicum
miliaceum L.) и сорго (зърна от Sorghum
bicolor (L) Moench s.l.),
които не се изхранват
директно на животните
Комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна
и семена

50

200

50

Доколкото може да се определи чрез аналитична микроскопия.
Включва също части от семенната обвивка.

РАЗДЕЛ VII: РАЗРЕШЕНИ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕЦЕЛЕВИ ФУРАЖИ В
РЕЗУЛТАТ НА НЕИЗБЕЖНО ПРЕМИНАВАНЕ

Кокцидиостатик

Продукти, предназначени за хранене на животни(1)

Максимално съдържание в mg/kg
(ppm), съотнесено
към фуражи със
съдържание на
влага 12 %

1

2

3

1. Декоквинат Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);
– пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена
употребата на декоквинат (фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на декоквинат.

0,4

2. Диклазурил Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– птици носачки, пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици) и
пуйки за угояване (>12 седмици);
– зайци за угояване и за разплод за периода преди клането, в който
е забранена употребата на диклазурил (фуражи за предкланичния
период);
– други животински видове, различни от пилета, отглеждани за
носачки (< 16 седмици), пилета за угояване, токачки и пуйки за
угояване (< 12 седмици).
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на диклазурил.

0,01

0,4
0,4
1,2
(2)

0,01
0,01
0,03
(2)
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3. Халофуги- Фуражни суровини
нон хидробро- Комбинирани фуражи за:
мид
– птици носачки, пилета, отглеждани за носачки, и пуйки (> 12
седмици);
– пилета за угояване и пуйки ( <12 седмици) за периода преди клането, в който употребата на халофугинон хидробромид е забранена
(фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на халофугинон хидробромид.

0,03

4. Ласалоцид Фуражни суровини
натрий
Комбинирани фуражи за:
– кучета, телета, зайци, нечифтокопитни животни, млекодайни животни, птици носачки, пуйки (> 16 седмици) и пилета, отглеждани
за носачки (> 16 седмици);
– пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който е
забранена употребата на лазалоцид натрий (фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на лазалоцид натрий.

1,25

5. Мадурами- Фуражни суровини
цин амоний Комбинирани фуражи за:
алфа
– нечифтокопитни животни, зайци, пуйки (> 16 седмици), птици
носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);
– пилета за угояване и пуйки (<16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на мадурамицин амоний
алфа (фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на мадурамицин амоний алфа.

0,05

6. Монензин Фуражни суровини
натрий
Комбинирани фуражи за:
– нечифтокопитни животни, кучета, дребни преживни животни
(овце и кози), патици, едър рогат добитък, млечни крави, птици
носачки, пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици) и пуйки
(> 16 седмици);
– пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който
употребата на монензин натрий е забранена (фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на монензин натрий.

1,25

0,03

0,03
0,09
(2)

1,25

1,25
3,75
(2)

0,05

0,05
0,15
(2)

1,25

1,25
3,75
(2)
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Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– пуйки, зайци, нечифтокопитни животни, птици носачки и пилета,
отглеждани за носачки (> 16 седмици);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на наразин.

0,7

8. Никарбазин Фуражни суровини
Комбинирани фуражи за:
– нечифтокопитни животни, птици носачки и пилета, отглеждани за
носачки (> 16 седмици);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на никарбазин (самостоятелно или в комбинация с наразин).

1,25

9. Робенидин Фуражни суровини
хидрохлорид Комбинирани фуражи за:
– птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);
– пилета за угояване, зайци за угояване и за разплод и пуйки за
периода преди клането, в който употребата на робенидин хидрохлорид е забранена (фуражи за предкланичния период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на робенидин хидрохлорид.

0,7

10. Салиноми- Фуражни суровини
цин натрий
Комбинирани фуражи за:
– нечифтокопитни животни, пуйки, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 12 седмици);
– пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 12 седмици),
и зайци за угояване за периода преди клането, в който употребата
на салиномицин натрий е забранена (фуражи за предкланичния
период);
– други животински видове.
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на салиномицин натрий.

0,7

0,7
2,1
(2)

1,25
3,75
(2)

0,7

0,7
2,1
(2)

0,7

0,7
2,1
(2)

11. Семдура- Фуражни суровини
0,25
мицин натрий Комбинирани фуражи за:
– птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);
0,25
– пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена
употребата на семдурамицин натрий (фуражи за предкланичния
период);
0,25
– други животински видове.
0,75
Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употре(2)
бата на семдурамицин натрий.
(1)
Без да се засягат разпоредбите относно разрешените нива в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).
(2)
Максимално допустимата концентрация на субстанцията в премикса е концентрацията, съответстваща на съдържание не по-високо от 50 % от максимално определената концентрация за фуража, като
се вземат предвид инструкциите за употреба на премикса.“
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§ 6. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 2, ал. 4

Прагове, при които България започва разследване по реда на чл. 2, ал. 4
РАЗДЕЛ: ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCBs)

Нежелани субстанции

1
1.

2.

Диоксини (сума от полихлорирани дибензо пара-диоксини (PCDD), полихлорирани
дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация
(СЗО) токсични еквиваленти,
с използване на WHO-TEFs
(фактори на токсична еквивалентност на СЗО 1997 г.(1))

Диоксиноподобни PCBs (сума
от полихлорирани бифенили
(PCB����������������������
s���������������������
), изразени в зададените от Световната здравна
организация (СЗО) токсични
еквиваленти, с използване
на WHO-TEFs (фактори за
токсична еквивалентност на
СЗО 1997 г.(1))

Продукти, предназначени за хранене на
животни

Праг в ng
Забележки и
WHO-PCDD/F- допълнителна
TEQ/kg (ppt)
информация
(2,3)
, съотнесен (напр. характер
към фуражи
на разследвасъс съдържанията, които
ние на влага
трябва да се
12 %
проведат)

2

3

4

Фуражни суровини от растителен произход,
с изключение на:
– растителни масла и странични продукти от тях.
Фуражни суровини от минерален произход
Фуражни суровини от животински произход:
– животински мазнини, включително млечни и
яйчни мазнини;
– други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и
яйчни продукти;
– рибено масло;
– риба и други водни животни, продукти от тях
и странични продукти, без рибено масло и
рибни протеинови хидролизати, съдържащи
повече от 20 % мазнина (3);
– рибни протеинови хидролизати, съдържащи
повече от 20 % мазнина
Фуражни добавки от функционалните групи на
свързващите вещества и противослепващите
агенти
Фуражни добавки от функционалната група на
съединенията на микроелементите
Премикси
Комбинирани фуражи,
с изключение на:
– комбинирани храни за домашни любимци и
комбинирани фуражи за риба;
– комбинирани фуражи за животни с ценна кожа

0,5

(4)

0,5
0,5

(4)

1,0

(4)

0,5
5,0

(4)

1,0

(5)

1,75

(5)

0,5

(5)

0,5
0,5

(4)

0,5

(4)

1,75
–

(5)

0,35

(4)

0,5
0,35

(4)

0,75

(4)

0,35
14,0

(4)

2,5

(5)

7,0

(5)

0,5

(4)

0,35
0,35
0,5

(4)

3,5
–

(5)

Фуражни суровини от растителен произход,
с изключение на:
– растителни масла и странични продукти от тях
Фуражни суровини от минерален произход
Фуражни суровини от животински произход:
– животински мазнини, включително млечни и
яйчни мазнини;
– други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и
яйчни продукти;
– рибено масло;
– риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни
протеинови хидролизати, съдържащи повече
от 20 % мазнина (3);
– рибни протеинови хидролизати, съдържащи
повече от 20 % мазнина
Фуражни добавки от функционалните групи на
свързващите вещества и противослепващите
агенти
Фуражни добавки от функционалната група на
съединенията на микроелементите
Премикси
Комбинирани фуражи,
с изключение на:
– комбинирани храни за домашни любимци и
комбинирани фуражи за риба;
– комбинирани фуражи за животни с ценна кожа

(4)

(5)

(4)

(4)

(5)

(4)
(4)

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

(1)
Фактори за токсична еквивалентност на СЗО (WHO-TEFs) за оценка на риска за човешкото здраве
се основават на заключенията от заседанието на Световната здравна организация в Стокхолм, Швеция,
15 – 18 юни 1997 г. (Van den Berg et al. (1998), „Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs
for Humans and for Wildlife“, сп. Environmental Health Perspectives, брой 106 (12), стр. 775).
(2)
Горни граници на концентрацията; горните граници на концентрацията се изчисляват, като се приема, че всички стойности на отделните сродни съединения под границата на количествено определените
нива са равни на границата на количествено определяне.
(3)
Комисията ще прегледа тези прагове едновременно с прегледа на максимално допустимите концентрации за сумата от диоксините и диоксиноподобните PCBs.
(4)
Идентифициране на източника на замърсяване. Веднъж установен, се вземат подходящи мерки,
където е възможно, за да се ограничи въздействието на източника на замърсяване или последният да
се премахне.
(5)
В много случаи може да не се наложи разследване на източника на замърсяване, тъй като фоновото
ниво за дадени области е близко до праговото или го надвишава. Все пак в случаите, когато прагът е
надвишен, цялата информация, като например периода на вземане на пробите, географския произход,
видовете риба и т.н., трябва да бъде записана с оглед на бъдещи мерки за управление на наличието на
диоксини и диоксиноподобни съединения в тези суровини за хранене на животни.

Сродно химично съединение

Стойност на
TEF

Дибензо-p-диоксини („PCDD���������
s��������
“) и дибензофурани („PCDFs“)

Сродно химично съединение

Стойност на TEF

„Диоксиноподобни“ PCBs Неорто PCBs + Моно-орто PCBs

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

Не-орто PCBs

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0001

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1
0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,0001

Моно-орто PCBs

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,0001

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

PCB 114

0,0005

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

PCB 118

0,0001

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,0005

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,0005

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00001

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,0001

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDD

OCDF
0,0001
Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „О“ = окта;
„CDD“ = хлородибензодиоксин; „CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.“

§ 7. В заключителните разпоредби § 4 се изменя така:
„§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция
по безопасност на храните.“
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на храните“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Точка 11 от раздел VІ „Вредни ботанически примеси“ от приложение № 1 се прилага от
01.01.2012 г.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: Цветан Димитров
13340
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Наредба за изменение на Наредба № 11 от
2009 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 29
от 2009 г.; изм., бр. 19 от 2010 г., бр. 18 и 85
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото „181“ се заменя с „250“;
б) в т. 2 числото „155“ се заменя със „197“;
в) в т. 3 числото „82“ се заменя със „120“;
г) в т. 4 числото „418“ се заменя с „613“;
д) в т. 5 числото „505“ се заменя със „729“;
е) в т. 6 числото „267“ се заменя с „327“;
ж) в т. 7 числото „340“ се заменя с „448“;
з) в т. 8 числото „357“ се заменя с „446“;
и) в т. 9 числото „483“ се заменя с „547“;
й) в т. 10 числото „11,5“ се заменя с „18,4“.
2. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото „171“ се заменя със „151“;
б) в т. 3 се правят следните изменения:
аа) в буква „а“ числото „20“ се заменя с „30“;
бб) в буква „б“ числото „61“ се заменя
със „112“;
вв) в буква „в“ числото „102“ се заменя
със „139“;
гг) в буква „г“ числото „31“ се заменя с „35“;
дд) в буква „д“ числото „58“ се заменя с „88“.
3. В ал. 5 числото „131“ се заменя с числото „156“.
4. В ал. 6 се правят следните изменения:
а) в т. 1 числото „76“ се заменя със „182“;
б) в т. 2 се правят следните изменения:
аа) в буква „а“ числото „32“ се заменя с „45“;
бб) в буква „б“ числото „27“ се заменя
с „43“;
вв) в буква „в“ числото „26“ се заменя с „40“;
гг) в буква „г“ числото „103“ се заменя
със „130“;
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дд) в буква „д“ числото „192“ се заменя
с „324“;
ее) в буква „е“ числото „51“ се заменя с „82“;
жж) в буква „ж“ числото „74“ се заменя
със „129“.
5. В ал. 7 се правят следните изменения:
а) в т. 1 се правят следните изменения:
аа) в буква „б“ числото „165“ се заменя
със „189“;
бб) в буква „в“ числото „122“ се заменя
със „151“;
б) в т. 2 числото „100“ се заменя със „152“,
а числото „110“ се заменя със „165“.
§ 2. В чл. 13а ал. 2 и 3 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Мирослав Найденов
13402

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за отменяне на Наредба № 5 за набиране и разходване на средствата по фонд
„Жилищно строителство“ (обн., ДВ, бр. 12
от 1986 г.; доп., бр. 123 от 1997 г.)
Параграф единствен. Отменя се Наредба
№ 5 за набиране и разходване на средствата
по фонд „Жилищно строителство“.
Министър на финансите:
Симеон Дянков
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Лиляна Павлова
13367
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 22
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на ПИ № 110104 от КВС, местност
Боина могила, землище гр. Трън, община Трън,
с площ 1269 кв. м с определена зона Жм за малкоетажно жилищно строителство с височина до
10 м и свободно застрояване съгласно ПУП – ПЗ.
13275

Председател: В. Шишкова

РЕШЕНИЕ № 23
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
реши:
Одобрява следните частични изменения по
подробния устройствен план – план за регулация
на с. Бохова:
1. Открива се нова улица с осови точки 160209-210-211-212, обслужваща и УПИ XI-130 с
широчина 6 м и предвидено уширение на осова
точка 212. Запазва се съществуващият пешеходен
преход от осова точка 212 на новопроектираната
улица до съществуващата о.т. 174. Унищожава се
улица между осови точки 174-173.
2. Квартал с № 29 се унищожава и се обединява в кв. 30.
3. Променя се конфигурацията на УПИ IX-130,
УПИ Х-130 и УПИ ХI-130, като лицето на УПИ
IX-130 и УПИ Х-130 се определя от улица с осови
точки 172-173-190, а вътрешната регулационна
линия се поставя по имотните граници на ПИ
№ 130 и ПИ № 131. Урегулираните поземлени
имоти променят номерацията си, съответно:
УПИ I-131 се променя в УПИ XII-131, УПИ II132 в УПИ XIII-132, УПИ III-132 в УПИ XIV-132
и УПИ IV-133 в УПИ ХV-133.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Трън до
Административния съд – Перник.
13276

Председател: В. Шишкова

РЕШЕНИЕ № 24
от 8 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
одобрява проект на ПУП – план за регулация и

застрояване на ПИ № 000110 с урегулирането му
по имотни граници в УПИ І-110 с площ 2023 кв.м
от кв. 24, с. Цегриловци, новопроектирана улична отсечка с осови точки 24-112 и устройствени
параметри на застрояване съгласно ПУП – ПЗ.
13277

Председател: В. Шишкова

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 32
от 28 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирани план-схеми
за външно електрозахранване и водопровод и
канализация на поземлен имот № 058017, местност Юртлука, землище на с. Иваново, община
Харманли.
За поземлен имот № 058017 се определя предназначение „Кравеферма“ при следните показатели на застрояване за имота:
етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,0;
минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
13208

Председател: П. Делчев

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 11
от 9 декември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № IV от протокол № 11 от 07.11.2011 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, част ВиК схема, част
ел. схема за поземлен имот № 006250 по КВС на
с. Житница, м. Влачарката, ЕКАТТЕ 29475, във
връзка с процедура за промяна статута на земята,
като за поземления имот № 006250 се обособяват:
УПИ I-006250 – предприятие за месопреработка,
У ПИ II-006250 – техническа инфраструкту ра
към предприятие за месопреработка, и УПИ
III-006250 – обслужващи дейности, при следните
показатели за трите УПИ:
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етажност – до 3 етажа, височина – до 12 м;
плътност за застрояване (Пазстр.) – до 80 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,50;
минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
начин на застрояване – свободно – (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната чат на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Калояново
пред Административния съд – Пловдив.
13325

Председател: Й. Вангов

27. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило
заявление за проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали,
в площ „Застава“, разположена на територията
на община Свиленград, област Хасково.
13363
6. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 148, ал. 3 и
4 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“, София, Разрешение за строеж № РС-67
от 02.12.2011 г. за обект: АМ „Люлин“ – Осветление на пътни възли „Софийски околовръстен
път“ при км 0+000 и „Даскалово“ при км 18+400.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
в 14-дневен срок след обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
13318
10. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурси за: доценти
по професионални направления: 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (Социология,
Етносоциология) – един; 3.2. Психология (Психология на личността, психологически измервания) – един; 3.2. Психология (Педагогическа
и възрастова психология, психология на индивидуалните различия) – един; 3.3. Политически
науки (Международно право и международни
отношения (Теория на МО) – един; 3.6. Право
(Конституционно право) – един; 3.7. Администрация и управление (Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(Институционална система на ЕС) – един; 3.7.
Администрация и управление (Икономика и
управление (Управление на туристически бизнес) – един; 3.7. Администрация и управление
(Икономика и управление (Интегрирано регионално развитие) – един; 3.7. Администрация и
управление (Организация и управление извън
сферата на материалното производство (Глобализация на развитието) – един; 3.7. Администрация
и управление (Организация и управление на
производството (Публичен и бизнес мениджмънт
и предприемачество) – един; 3.7. Администрация
и управление (Икономика, организация и управление (Мода и дизайн) – един; 3.8. Икономика
(Световно стопанство и МИО (Международен
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финансов мениджмънт и бизнес) – един; 3.8.
Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност) – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни
системи, комплекси и мрежи) – един; 4.6. Информатика и компютърни науки (Автоматизация
на области от нематериалната сфера) – един; 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия (Строителни конструкции) – двама; 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Топлоснабдяване, акустика
и осветителна техника) – един; 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (Водоснабдяване и канализация) – един, 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия (Строителна механика, съпротивление
на материалите) – един; 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и детайли) – един;
8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание
(Дизайн и мода) – един; 9.1. Национална сигурност (Организация и управление извън сферата
на материалното производство (Митническо и
финансово разузнаване) – един; 9.1. Национална
сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство (Защита на
културното наследство) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, стая 206, за справки
тел. 052/359 510, 052/359 511, www.vfu.bg.
13264
4. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 01.06.06 генетика
за нуждите на сектор „Медицинска генетика“
към катедра „Микробиология, вирусология и
медицинска генетика“ за нуждите на Медико-диагностична лаборатория по медицинска генетика
на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицинския университет – Плевен,
ул. Климент Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
13281
189. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява: конкурси за професори в
област на висше образование 3.7: Администрация
и управление (Социално управление) – един; Администрация и управление (Прогнозиране, планиране и управление на социално-икономическите
процеси) – един, двата със срок 3 месеца от датата
на обнародване в „Държавен вестник“. Справки
и подаване на документи – Ботевград, ул. Гурко
14, тел.: 0723 68812.
13341
289. – Кирило-Методиевският научен център
при БАН – София, обявява конкурс за професор
по професионално направление 2.1. Филология
за нуждите на секция „Кирило-Методиевски
извори и традиции“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Кирило-Методиевския научен център, София, ул.
Московска 13, тел. 02/987-02-61.
13364
71. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и застрояване на м. Абдовица в граници:
улица по о.т. 3 – о.т. 2; улица по о.т. 2 – о.т. 14 – о.т.
15; улица по о.т. 15 – о.т. 32; улица по о.т. 32 – о.т.
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33; североизточна граница на кв. 8; улица по о.т.
37 – о.т. 38 – о.т. 42 – о.т. 45; улица по о.т. 45 – о.т.
46 – о.т. 48; северни граници за УПИ I, УПИ II,
УПИ III, УПИ IV и УПИ V от кв. 12; улица по
о.т. 61 – о.т. 59 – о.т. 57; западна и северна граница
на кв. 11; улица по о.т. 53 – о.т. 54 – о.т. 56 – о.т.
68 – о.т. 106; улица по о.т. 106 – о.т. 113 – о.т.
116 – о.т. 117 – о.т. 183; улица по о.т. 183 – о.т.
118 – о.т. 119 – о.т. 182; улица по о.т. 182 – о.т.
120 – о.т. 122 – о.т. 125; улица по о.т. 125 – о.т.
126 – о.т. 127 – о.т. 128 – о.т. 175 – о.т. 135 – о.т.
136 – о.т. 138 – о.т. 145 – о.т. 146 – о.т. 147 – о. т.
148 – о.т. 153 – о.т. 156 – о.т. 158; улица по о.т.
158 – о.т. 172; улица по о.т. 172 – о.т. 171 – о.т.
170; южна, западна и северозападна граница на
УПИ III от кв. 6; улица по о.т. 43 – о.т. 26 – о.т.
25 – о.т. 184 – о.т. 18; улица по о.т. 184 – о.т. 185;
кв. 35, УПИ I и УПИ II; улица по о.т. 18 – о.т.
19 – о.т. 20; южна, западна и северна граница за
кв. 1, който е изложен в район „Искър“. Заинтересованите могат да направят писмени възражения
и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ чрез район „Искър“ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
13316
8. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на квартали:
6 – част; 30 – част; 38 – част; 29, 37, 36, 35, 34,
33, 32, м. Иваняне – Ровел, гр. Банкя, които са
изложени в район „Банкя“. Проектите са изработени по реда на чл. 16 ЗУТ. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на Столичната община чрез район „Банкя“. Проектите
за подробни устройствени планове подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето им в Общинския експертен
съвет по устройство на територията.
13328
57. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
парцеларен план за Северен околовръстен път от
км 0+780 до км 6+310 с трасе през землищата на
Обеля, ЕКАТТЕ 99129, Мрамор, ЕКАТТЕ 42206,
Требич, ЕКАТТЕ 99134, който е изложен в район
„Връбница“ и район „Надежда“. Заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез район „Връбница“ и
район „Надежда“.
13385
34. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на Софийски околовръстен път от
моста на р. Какач до км 1+640 и изменение на
плана за регулация на контактните територии,
който е изложен в райони „Люлин“ и „Връбница“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да напра-
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вят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината чрез район „Люлин“ и
район „Връбница“.
13386
34. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация на м. Бул.
Ломско шосе и Софийски околовръстен път от
км 2+800 до км 3+700, който е изложен в район
„Връбница“. Заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Връбница“.
13387
12. – Община Борово, отдел „Проекти, програми, устройство на територията и екология“,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че със
Заповед № 122 от 15.04.2011 г. е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен
план и план за застрояване (ПУП – ПП и ПЗ) за
изграждане на „Фотоволтаичен парк“ в имоти,
както следва: парцеларен план за изграждане на
проводи през поземлени имоти по плана за земеразделяне № 000216 в м. Тръновица, ПИ № 000131
в м. Калън кору, ПИ № 000130 в м. Калън кору,
ПИ № 000127 в м. Калън кору, ПИ № 000251 в
м. Калън кору, ПИ № 000123 в м. Калън кору,
пресичане на полски пътища № 000230, 000247,
000128, 054040 и пресичане на имот № 000115,
представляващ републикански път І – 5 клас
(В. Търново – Русе); план за застрояване в ПИ
№ 000216 в м. Тръновица по плана за земеразделяне на с. Обретеник. Заинтересованите лица
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация
съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ. Проектът е изложен
в отдел „Проекти, програми и УТ“ на Община
Борово, ет. 3, стая 304.
13338
53. – Община Бяла, област Русе, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен парцеларен план
за трасето на външен колектор от гара Бяла до
ГПСОВ – Бяла – извън регулация във връзка с
проект „Интегрирано управление на водите на
територията на гр. Бяла, област Русе – І етап“.
Проектът е изложен в сградата на Общинска
администрация – гр. Бяла, пл. Екзарх Йосиф І
№ 1, ет. 2, стая 205. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по посочения план до Общинска администрация – гр. Бяла.
13295
41. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че са изготвени проекти
за подробни устройствени планове – планове за
застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя и изграждане
на ветроенергийни генератори по чл. 110, ал. 1,
т. 3 ЗУТ за осъществяване на инвестиционните
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намерения на „Елба енерджи“ – АД, за ветроенергиен парк „Сомовит“ за следните имоти в
община Гулянци, област Плевен:
По ККР на с. Сомовит, ЕКАТТЕ 68045:
ПУП – ПЗ за имот 68045.65.15, м. Ступина,
площ 7589 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.69.11, м. Валя Жгябули, с площ 13 391 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.73.8, м. Дялу мори,
с площ 5699 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.113.10, м. Дялу Бужорули, с площ 7950 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.149.14, м. Люляч, с
площ 9827 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.87.1, м. Друму мори,
с площ 7136 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.115.16, м. Бужора, с
площ 4920 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.211.13, м. Зад лозята,
с площ 3900 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.70.3, м. Валя Жгябули,
с площ 14 799 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.118.10, м. Дялу Виилор, с площ 9221 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.106.2, м. Дялу Бужорули, с площ 9001 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.111.15, м. Зад старите
лозя, с площ 5996 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.129.1, м. Целна маре,
с площ 6800 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.51.8, м. Ла Генуша,
с площ 12 581 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 689045.124.9, м. Сънъра, с
площ 5700 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.123.11, м. Целна маре,
с площ 4659 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.126.11, м. Ла отар, с
площ 9574 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.129.23, м. Целна маре,
с площ 10 842 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68945.123.68, м. Целна маре,
с площ 4000 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.124.24, м. Сънъра, с
площ 6126 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.129.42, м. Целна маре,
с площ 5431 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.127.55, м. Мъгура, с
площ 7791 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.128.33, м. Къркаяк,
с площ 6800 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.26.23, м. Въртопа, с
площ 11 720 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.131.19, м. Люляч, с
площ 11 402 кв. м;
ПУП – ПЗ за имоти 68045.151.19 с площ 2999
кв. м и имот 68045.151.9 с площ 4406 кв. м, м.
Муселиево (бъдещ проектен имот с идентификатор
68045.151.21 с площ 7405 кв. м);
ПУП – ПЗ за имот 68045.127.44, м. Мъгура, с
площ 7406 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 68045.129.35, м. Целна маре,
с площ 8880 кв. м.
По плана за земеразделяне на с. Долни Вит,
ЕКАТТЕ 22335:
ПУП – ПЗ за имот 101015, м. Въртопа, с площ
4301 кв. м;
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ПУП – ПЗ за имот 101021, м. Въртопа, с площ
1000 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 100004, м. Въртопа, с площ
18 001 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 096002, м. Крушака, с
площ 15 099 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 093004, м. Крушака, с
площ 9499 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 092013, м. Крушака, с
площ 10 000 кв. м.
По плана за земеразделяне на с. Милковица,
ЕКАТТЕ 48204:
ПУП – ПЗ за имот 207022, м. Никополски
път, с площ 6001 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 091005, м. Никополски път,
с площ 5999 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 094013, м. Пери, с площ
4001 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 102008, м. Пери, с площ
10 000 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 096014, м. Пери, с площ
3299 кв. м;
ПУП – ПЗ за имот 091020, м. Никополски път,
с площ 3599 кв. м.
Проектната документация се намира в общинската администрация Гулянци, стая 103.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да правят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Гулянци.
13357
42. – Община Гулянци, област Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение
на подробен устройствен план – изменение на
плана за застрояване по чл. 134, ал 2, т. 6 за имот
098020, м. Крушака, площ 4598 кв.м, по плана за
земеразделяне на с. Долни Вит, ЕКАТТЕ 22335,
община Гулянци, област Плевен, за осъществяване на инвестиционните намерения на „Елба
енерджи“ – АД, за изграждане на ветроенергиен
парк „Сомовит“. Проектната документация се
намира в общинската администрация Гулянци,
стая 103. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да правят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Гулянци.
13358
44. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че e изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за „Кабелна електропроводна линия
33 kV“ във връзка с осъществяване на инвестицинните намерения на „Елба енерджи“ – АД,
за изграждане на ветроенергиен парк „Сомовит“ за следните поземлени имоти: поземлени
имоти с идентификатори: 68045.26.23, 68045.51.8,
68045.65.15, 68045.69.11, 68045.70.3, 68045.73.8,
68045.87.1, 68045.106.2, 68045.111.15, 68045.113.10,
68045.115.16, 68045.118.10, 68045.123.11, 68045.123.38,
68045.124.9, 68045.124.24, 68045.126.11, 68045.127.44,
68045.127.55, 68045.128.33, 68045.129.1, 68045.129.23,
68045.129.42, 68045.131.19, 68045.149.14, 68045.151.19
и 68045.151.20 (бъдещ проектен номер с иденти-
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фикатор 68045.151.21), 68045.211.13, 68045.17.11,
68045.18.28, 68045.26.43, 68045.51.18, 68045.51.19,
68045.65.16, 68045.66.18, 68045.68.38, 68045.69.20,
68045.73.14, 68045.85.23, 68045.85.24, 68045.87.5,
68045.93.30, 68045.93.23, 68045.106.30, 68045.106.24,
68045.110.28, 68045.110.16, 68045.111.30, 68045.111.28,
68045.111.29, 68045.112.35, 68045.112.37, 68045.113.23,
68045.113.28, 68045.113.29, 68045.114.23, 68045.115.27,
68045.118.23, 68045.123.65, 68045.124.50, 68045.124.49,
68045.125.60, 68045.125.63, 68045.125.65, 68045.126.71,
68045.126.72, 68045.127.56, 68045.127.67, 68045.128.47,
68045.129.60, 68045.129.65, 68045.132.29, 68045.134.35,
68045.134.36, 68045.139.11, 68045.151.8, 68045.211.19,
68045.213.28, 68045.238.28, 68045.308.14, 68045.316.29,
68045.129.35, в землището на с. Сомовит, ЕКАТТЕ
68045, община Гулянци, област Плевен, по КККР,
одобрени със Заповед № 41 от 16.07.2007 г.; поземлени имоти с идентификатори: 092013, 093004,
096002, 098020, 100004, 101021, 101015, 84, 100, 142,
146, 147, 149, 151, 171, 182, 362, 363, 366, 367, 369 в
землището на с. Долни Вит, ЕКАТТЕ 22335, по
карта на възстановената собственост, община
Гулянци, област Плевен; поземлени имоти с
идентификатори: 091005, 089010, 094013, 096014,
102008, 207022, 22, 174, 223, 239, 384, 387, 222, в
землището на с. Милковица, ЕКАТТЕ 48204, по
карта на възстановената собственост, община
Гулянци, област Плевен. Проектната документация се намира в общинската администрация,
Гулянци, стая 103. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да правят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Гулянци.
13359
47. – Община Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че e изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план по чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ за „Водопровод“ във връзка с осъществяване на инвестиционните намерения на
„Елба енерджи“ – АД, за изграждане на ветроенергиен парк „Сомовит“ за следните поземлени
имоти: поземлени имоти с идентификатори:
68045.92.15, 68045.92.16, 68045.147.17, 68045.237.24,
68045.110.28, 68045.111.29, 68045.112.37, 68045.129.65,
68045.129.60, 68045.129.35, 68045.263, в землището
на с. Сомовит, ЕКАТТЕ 68045, община Гулянци,
област Плевен, по КККР, одобрени със Заповед
№ 41 от 16.07.2007 г.; поземлен имот с идентификатор: 000100 в землището на с. Долни Вит,
ЕК АТТЕ 22335, по карта на възстановената
собственост, община Гулянци, област Плевен.
Проектът е на разположение в сградата на общината. Проектната документация се намира в
общинската администрация – Гулянци, стая 103.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да правят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Гулянци.
13360
68. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
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за обект: „Подземни електропроводи Ср.Н от
ГРУ в имот 040024 в землището на с. Дебрене
до ВС „Стожер“ в землището на с. Стожер“, през
имоти – полски пътища и пустеещи необработваеми земи по КВС на с. Дебрене и с. Стожер,
община Добричка, област Добрич, съгласно приложения ПУП – парцеларен план. Проектът за
ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане
в Община Добричка, стая 229 в сградата на администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
13329
18. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за парцеларен план за обект: „Път за осигуряване на транспортен достъп до фотоволтаични
електроцентрали в ПИ № 002703 и ПИ № 001475
в местност Шумер в землището на с. Игнатица,
община Мездра, в следния обхват: ПИ № 002664,
№ 002663, № 002709 и № 001481. Проектите са на
разположение в сградата на Община Мездра, стая
106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинска администрация – Мездра.
13278
9. – Община Попово на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през 2011 г. от проведени публични
търгове с явно наддаване и публично оповестени
конкурси са извършени продажби по чл. 32, ал. 3,
т. 1 и 2 ЗПСК на следните обекти: 1. УПИ VІІІ762 – с. Садина, община Попово, кв. 62, с площ
1290 кв. м на Нина Русева Великова от Попово
за 3789,60 лв., платени изцяло; 2. УПИ и сграда
училище – с. Долец, община Попово, с площ
на УПИ 7480 кв. м на „Недев груп“ – ЕООД,
от с. Славяново, община Попово, за 39 600 лв.,
платени: 30 % авансово и останалите 70 % разсрочено на 6 равни вноски.
13280
14. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – ПРЗ и схеми Ел., В и К и
Пътна и ПУП – ПП (за ел. част) за промяна
предназначението на ПИ-018 015 по КВС на кв.
Секирово, гр. Раковски. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, ет. 1,
стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация, гр. Раковски.
13326
15. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен ПУП – ПРЗ и схеми Ел., В и К и Пътна
и ПУП – ПП (за ел. схема) за промяна предназначението на ПИ-48948.54.37 по кадастралната карта
на с. Момино село, община Раковски. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация, ет. 1, стая № 2. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
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„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация, гр. Раковски.
13327
28. – Община гр. Средец, област Бу ргас,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за връзка с въздушна
линия – ВЛ 20 kV „Загорци“ на фотоволтаична
централа в УПИ ІІ-81, кв. 7 по плана на с. Суходол, община Средец, област Бургас, собственост на „Топ грийн“ – ЕООД, представляваща
подземен кабел от новопроектиран ЖР стълб
на ВЛ 20 kV „Загорци“ през полски и асфалтов
път до новопроектиран БКТП в УПИ ІІ-81, кв.
7 по плана на с. Суходол. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да се запознаят с проекта (който се намира в
общината) и да направят писмени възражения и
искания по него, ако има такива.
13279
12. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава че с решение по т. 19 от
протокол № 47 от 15.11.2011 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на
бул. Освобождение в участъка между ул. Драгоман и бул. Илинден, Хасково. Променя се
уличната регулация по бул. Освобождение от
ул. Драгоман до бул. И лин ден. Запазват се
ширините на уличните платна и тротоарите в
съответствие с изградения булевард. Променя
се осовата линия. Променя се осовата линия
по ул. Родопи на изток до бул. Освобождение.
Променя се регулацията на улица с осови точки с
номера 3225 до 3226 в съответствие с изградената
улица. Променя се осовата линия на ул. Строител
от ул. Юндола на изток до бул. Освобождение.
Заличава се улица с осови точки с номера 392,
368, вместо която се проектира улица-тупик.
Предвид теренните особености и невъзможността да бъде реализирана се заличава улица
с осови точки с номера 368, 371. В тази част е
реализирано благоустрояване на терена, като е
осигурен автомобилен достъп до гаражите в имот
с идентификатор 77195.737.188 (УПИ VIII, кв.
96) и алея със стълби на север до ул. Строител.
Отразени са бордюрните линии на тротоарите
на квартали 523, 522, 521, 526, 152, 95, 96, 97,
както и бордюрните линии на тротоарите от
изток на бул. Освобождение. Предвид наличието на два квартала с номер 152 в действащия
план за регулация кварталът, заключен между
улиците Побит камък, Ветрен и Осми март, се
преномерира на квартал номер 515. Променят се
уличнорегулационните линии на следните урегулирани поземлени имоти: в квартал 95: УПИ
XI, УПИ VI и УПИ XII; в квартал 97: УПИ VII,
УПИ XII, УПИ XIII и УПИ XIV; в квартал 152:
УПИ I, УПИ IV и УПИ V. Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на
ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 13, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесе-
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чен срок от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на това обявление заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
13330
12а. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава че с решение по т. 18 от протокол № 47 от 15.11.2011 г. на Експертния съвет по
устройство на територията на Община Хасково е
приет проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 125 и кв. 605
по плана на гр. Хасково. Изменението на плана
за регулация се изразява в проектиране на задънена улица с осови точки ОТ 3427 – ОТ 3428 – ОТ
3429, която да осигури достъп до поземлен имот
77195.740.69. Заличава се кв. 605, а границите на
кв. 125 се заключват между бул. Илинден, ул. Дервент, ул. Тракийска низина, ул. Гюмюрджина и
ул. Завоя. При промяната на уличната регулация
се променят размерите и очертанията на УПИ IХ
за обществено обслужване, кв. 125. За поземлен
имот с идентификатор 77195.740.69 се образуват
два нови урегулирани поземлени имота – УПИ
ХI и УПИ ХII, кв. 125, с предназначение „За
жилищни нужди“ и лица към новопроектираната
задънена улица. За поземлени имоти с идентификатори 77195.740.70, 77195.740.71, 77195.740.72, се
образува урегулиран поземлен имот – УПИ ХIII,
кв. 125, с предназначение „За жилищни нужди“.
Поради заличаването на кв. 605 УПИ IV, УПИ
III и УПИ II се преномерират съответно в УПИ
ХIV, УПИ ХV и УПИ ХVI, кв. 125, като очертанията и предназначението им не се променят.
От УПИ V за обществено обслужване, кв. 605,
се образува УПИ ХVII за обществено обслужване, кв. 125, който на север и запад граничи с
новопроектираната задънена улица. Проектът се
намира в дирекция „Устройство на територията“
на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 13, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ на това обявление заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
13331
12б. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава че с решение по т. 20 от
протокол № 49 от 29.11.2011 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за улична регулация
на кв. 70, кв. 74 и ж.р. Изгрев, Хасково. Изменението на плана за улична регулация се изразява
в премахване на улица с осови точки: о.т. 89, о.т.
106, о.т. 107, о.т. 109, и улица с осови точки: о.т.
111, о.т. 111а и о.т. 1. Проектират се нови улици:
по съществуващ път с идентификатор 77195.425.26;
в продължение на ул. Младежка от о.т. 131; по
ул. Кричим, северно от о.т. 109; по съшествуващ
път, северно от ул. Петрич от о.т. 111а; нова
улица от о.т. 5 с нови осови точки: о.т. 297, о.т.
298, о.т. 299, о.т. 300, о.т. 301, о.т. 302, о.т. 303, о.т.
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278, о.т. 277, о.т. 276, о.т. 275 до нова о.т. 274; по
съществуващ път с идентификатор 77195.729.574;
по съществуващ път с идентификатор 77195.729.572.
Премахват се осови точки о.т. 1 и о.т. 26. Улицата
в този участък се проектира с нови осови точки:
о.т. 308, о.т. 309, о.т. 310, о.т. 311, без да се променят ширината на предвидените улица и тротоари.
Образуват се два нови квартала кв. 835 и кв.
836. Изменят се очертанията на кв. 70, кв. 74 и
кв. 74а. Премахват се УПИ I за училище, кв. 70,
УПИ II за ОДЗ, кв. 70, УПИ IX за озеленяване,
кв. 70, УПИ X резервен терен, кв. 70. Променя се
северната граница на УПИ I за ОЖС, кв. 74, която
се поставя в съответствие със северните имотни
граници на имоти 77195.729.207, 77195.729.206 и
77195.729.205. Променя се отреждането на УПИ
I в съответствие с Наредба № 7, а именно „За
жилищни нужди“. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
на това обявление заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
13332

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, съобщава,
че на основание чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ е образувано адм.д. № 3997/2011 по описа на ІІ отделение, ХХІХ състав, по жалба на Радка Желева
Маринова срещу Решение № 3411-7 от 22, 23,
29.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Варна, в
частта за имот № 362, с.о. „Планова“, Варна, с
което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение на
кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/116
от 06.06.2011 г. Общинският съвет – гр. Варна, е
одобрил подробен устройствен план (ПУП) – план
за улична регулация (ПУР) на с.о. „Планова“,
в т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация,
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна
схема. Съдът указва на заинтересованите лица,
че в срок един месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ могат да подадат
заявление до Административния съд – Варна,
със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7
ЗУТ за конституирането им като ответници в
производството.
13266
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че в съда е образувано адм.д.
№ 276/2011 по оспорване, предявено от „Хевея“ – ООД, Дряново, със седалище и адрес на
управление гр. Дряново, ул. Пенчо Черковски 23,
ЕИК 107556520, представлявано от Генчо Христов
Стефанов; „Унитрафад“ – ООД, Велико Търново,
със седалище и адрес на управление Велико
Търново, ж.к. Бузлуджа, ул. Георги Измирлиев
7, ЕИК 104039642, представлявано от Сталян
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Петров Георгиев и Христо Пейчев Папазов;
ЕТ „Вега – Валентин Жоров“ – Дряново, със
седалище и адрес на управление гр. Дряново,
ул. Съби Димитров 15, ЕИК 817005376, представляван от Валентин Иванов Жоров, и „Експрес
БД“ – ЕООД, Дряново, със седалище и адрес
на управление гр. Дряново, ул. Шипка 56, ЕИК
107587416, представлявано от Богдан Димитров
Димитров, с което са оспорени разпоредбите на
чл. 4, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 и 3 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Дряново, приета с Решение № 42 от 28.01.2008 г.
и изменена и допълнена с Решение № 544 от
27.01.2011 г., в сила от 01.01.2011 г., и доп. в чл. 8,
ал. 1 с Решение № 562 от 22.02.2011 г., в сила от
22.02.2011 г., на Общинския съвет – гр. Дряново,
насрочено за 01.02.2012 г. от 11,15 ч.
13284
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Атанаска Ненова Сеизова
от Велинград, ул. Христо Боянов 11, по реда на
чл. 215 ЗУТ против Заповед № 1417 от 30.11.2004 г.
на вр.и.д. кмета на община Велинград, с която
се одобрява: промяна на улична регулация на
улица с о.т. 1559 – 1358 в кв. 18 по плана на Велинград, като измества уличната регулационна
линия по западната имотна граница на имот
№ 5599 в кв. 18 съгласно кафявия цвят в скицата
проект; промяна на южната регулационна линия
на УПИ V-5599 в кв. 18, като поставя същата в
съответствие с южната имотна граница на имот
пл. № 5599 съгласно зеления цвят в скицата проект. По жалбата е образувано адм.д. № 175/2011
по описа на Административния съд – Пазарджик.
Заинтересуваните лица имат право да се конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
13283
Административният съд – Пловдив, адм. д.
№ 1483 по описа на съда за 2011 г., на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за постъпило
оспорване от Величка Димитрова Василева с
адрес – Пловдив, ул. Георги Байданов 4, против
Заповед № 11 ОА 971 от 18.04.2011 г. на кмета на
Община Пловдив, с която е одобрен ПУП – ПРЗ
и схеми електрификация, водопровод и канализация, за част от ПИ с идентификатор 56784.10.14 по
кадастралната карта на гр. Пловдив – урегулира
дял І и дял ІІ от ПИ 10.14 по КК на гр.Пловдив,
като се образуват нови УПИ 10.125, спорт и атракции, и УПИ 10.126, спорт и атракции, с ново
свободно застрояване. В едномесечен срок от
деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление до
АС – Пловдив, по номера на адм. дело, което
следва да съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
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търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; 4. номер
на делото; 5. акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя.
Към заявлението по ал. 4 се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
по ал. 4 е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
за 31.01.2012 г. – 14 ч.
13287
Административният съд – Сливен, е образувал адм. д. № 291/2011 по описа на съда с
предмет на оспорване на Заповед № РД-50-496
от 07.09.2005 г. на кмета на Община Котел, с
която е одобрена промяна на дворищна регулация между поземлени имоти пл. № 217, пл.
№ 214 и пл. № 215 по устройствения план на
с. Медвен, област Сливен. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството по делото в едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на съобщението за оспорването чрез подаване на
заявление в същия срок до съда. Заявлението до
съда следва да съдържа реквизитите, изброени
в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, а именно: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмените доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на ИАА, както и
за присъединяване към подадената жалба.
13285
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 5187 по описа на съда от 2011 г.
на II отделение, 36 състав, по жаба на Борислав
Николов Белазелков от София, ул. Парчевич 37,
вх. А, ап. 2, срещу Заповед № РД-09-50-1721 от
28.12.2007 г. на главния архитект на София, с
която е одобрено изменение на плана за регулация на м. Купен дол, гр. Банкя, като са отредени
УПИ XIV-1558 – „за КОО“, кв. 104, и УПИ ХХV1558, 1998; УПИ ХХVI-1559; ХХVII-1660, 1999 и
ХХVIII-1661 от кв. 207, съгласно приложения към
заповедта проект, както и изменение на плана
за застрояване за УПИ XIV-1558 – „за КОО“,
кв. 104, и УПИ ХХV-1558, 1998, УПИ ХХVI-
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1559; ХХVII-1660, 1999 и ХХVIII-1661 от кв. 207,
м. Купен дол, гр. Банкя, съгласно приложения
към заповедта проект. Всяко заинтересовано
лице може да поиска конституирането му като
ответник по делото със заявление, подадено до
съда по номера на делото, в едномесечен срок
от деня на обнародването на това обявление в
„Държавен вестник“, което да съдържа следната
информация: 1. трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; 2. трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца
или наименованието на юридическото лице,
изписани и на български език, седалището и
последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4.
номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
13286
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Хамди Сабри Хасан и Метин Хюсни Хамди, двамата от Хасково, против Заповед
№ 1564 от 11.11.2011 г. на кмета на Община
Хасково, с която е одобрен подробен устройствен план – изменение на плана за регулация
на УПИ IX (поземлен имот № 77195.739.468), кв.
115, гр. Хасково, и работен устройствен план за
УПИ VIII (поземлен имот № 77195.739.149), УПИ
IX (поземлен имот № 77195.739.468) и УПИ Х (поземлен имот № 77195.739.151), кв. 115, гр. Хасково.
По оспорването е образувано адм.д. № 820/2011
по описа на Административния съд – Хасково.
Заинтересованите лица по чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат да подадат заявления за конституирането им
като ответници в производството в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението за
оспорването в „Държавен вестник“. Заявлението
на заинтересованите лица за конституирането
им като ответници по делото следва да има
съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ и да бъде
придружено с писмени доказателства по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.
13335
Варненският окръжен съд, административно
отделение, VІІІ състав, призовава Ангел Димитров Ангелов с последен адрес Варна, ул. Феникс
Каниц 52, вх. Б, ет. 4, ап. 32, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 16.02.2012 г. в 9 ч. като
ответна страна по адм.д. № 7/2011, заведено от
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Кръстю Г. Кръстев, Райна Х. Христова и Петър
Г. Кръстев. Ответната страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
13319
Варненският окръжен съд, административно
отделение, VІІІ състав, призовава Даниел Лоренцо Георгиев с последен адрес Варна, м. Сотира
25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
16.02.2012 г. в 9 ч. като ответна страна по адм.д.
№ 7/2011, заведено от Кръстю Г. Кръстев, Райна Х. Христова и Петър Г. Кръстев. Ответната
страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 1 ГПК.
13320
Варненският окръжен съд, административно отделение, VІІІ състав, призовава Нивян
Николаев Найденов с последен адрес Варна,
ул. Дубровник 17, ет. 10, ап. 55, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 16.02.2012 г. в 9 ч. като
ответна страна по адм. д. № 7/2011, заведено от
Кръстю Г. Кръстев, Райна Х. Христова и Петър
Г. Кръстев. Ответната страна да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
13321
Районният съд – гр. Елин Пелин, призовава
Борислав Асенов Манов с последен известен
адрес София, ж.к. Овча купел 1, бл. 405, вх. Г,
ет. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 23.02.2012 г. в 10,15 ч. като ответник по гр.д.
№ 246/2007 по описа на ЕПРС, заведено от Параскева Ранчева, с правно основание (делба) чл. 278
ГПК (отм.). Призованият да посочи съдебен адрес
в Република България за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
13336
Пловдивският районен съд, ІІІ гр. състав, съобщава на Александър Борисов Веселинов, сега с
неизвестен адрес, че в 14-дневен срок считано от
датата на обнародването следва да се яви в съда
и да получи съдебните книжа като ответник по
гр. д. № 8995/2009, заведено от Вилиана Иванова
Йорданова от Пловдив, за иск.
13267
Пловдивският районен съд, ІІІ гр. състав,
съобщава на Мария Димитрова Станкова, сега с
неизвестен адрес, че в 14-дневен срок считано от
датата на обнародването следва да се яви в съда
и да получи съдебните книжа като ответник по
гр. д. № 8995/2009, заведено от Вилиана Иванова
Йорданова от Пловдив, за иск.
13268
Пловдивският районен съд, ІІІ гр. състав,
съобщава на Николай Владимиров Кутев, сега с
неизвестен адрес, че в 14-дневен срок считано от
датата на обнародването следва да се яви в съда
и да получи съдебните книжа като ответник по
гр. д. № 8995/2009, заведено от Вилиана Иванова
Йорданова от Пловдив, за иск.
13269
Пловдивският районен съд, ІІІ гр. състав,
съобщава на Иванка Петрова Иванова, сега с
неизвестен адрес, че в 14-дневен срок считано от
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датата на обнародването следва да се яви в съда
и да получи съдебните книжа като ответник по
гр. д. № 8995/2009, заведено от Вилиана Иванова
Йорданова от Пловдив, за иск.
13270
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр. д.
№ 1456 по описа на съда за 2011 г. по предявено
на 11.08.2011 г. мотивирано искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност със седалище София с правно
основание по чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2 и
чл. 10 ЗОПДИППД срещу Галин Костов Сирачев
и Яна Димитрова Сирачева, и двамата от Бургас,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 209 017,87 лв., а именно:
На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Галин Костов Сирачев и Яна Димитрова Сирачева:
Апартамент № 1 в Бургас, ул. Александър
Велики 56, на четвърти жилищен етаж на сградата със застроена площ 84,80 кв.м, състоящ се
от дневна, кухня, спалня, баня-тоалетна, антре,
при граници: изток – външен зид към ул. Ивайло, запад – стълбище, север – външен зид към
ул. А л. Велик и, юг – ка лканен зид, ведно с
прилежащото избено помещение № 10 в сутерена на сградата с площ 6,40 кв.м, при граници:
изток – изба № 13, запад – коридор, север – изба
№ 14, юг – коридор, както и съответните 6,01 %
ид.ч. от общите части на сградата, равняващи
се на 10,49 кв.м, и 6,01 % ид.ч. от правото на
строеж върху терена, а съгласно схема № 31203
от 17.08.2010 г. на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор № 07079.614.103.1.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-9 от 30.01.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, при съседи:
на същия етаж: 07079.614.103.1.15; под обекта:
07079.614.103.1.10, 07079.614.103.1.9; над обекта:
07079.614.103.1.23, ведно с 1,50 кв.м ид.ч. от дворното място, представляващо УПИ ХІХ-5892 и
5893 в кв. 40 по плана на к/с Възраждане, Бургас,
ул. Ал. Велики 56, с площ 287,70 кв.м и граници:
изток – ул. Ивайло, запад – УПИ VІІ-5889, север – ул. Ал. Велики, юг – УПИ VІІІ-5891, който
имот е идентичен с бивш УПИ VІІІ в бивш кв.
224 по плана на гр. Бургас, а съгласно скица на
поземлен имот № 33846 от 08.09.2010 г. на поземлен имот с идентификатор № 07079.614.103 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-9 от 30.01.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, при съседи на
имота: 07079.614.71, 07079.614.102, 07079.614.104.1,
07079.614.109, придобит от Галин Костов Сирачев и
Яна Димитрова Сирачева с нотариален акт № 76,
том 13, от 04.05.2006 г. на АВ – Бургас.
Лек автомобил марка и модел „Киа Спортидж“,
рег. № А 3366 КК, рама КNEJD555515103857, двигател № KF054687, дата на регистрация – 2001 г.
Лек автомобил марка и модел „Фиат Пунто“,
рег. № А 3366 КН, рама ZFA18800004532702,
двигател № 188Н70003189321, дата на регистрация – 2002 г.
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На основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД от Галин Костов Сирачев и Яна Димитрова Сирачева:
Сумата в размер 34 940 лв. от продажбата на
недвижим имот с нотариален акт № 157, том 32
от 12.10.2009 г. на АВ – Бургас.
Сумата в размер 5100 лв. от продажбата на лек
автомобил марка и модел „Ауди“, модел „80“, с рег.
№ А 3090 ВА, дата на първоначална регистрация
07.01.1993 г., дата на придобиване – 13.02.2004 г.,
дата на продажба – 01.08.2007 г.
Сумата в размер 3100 лв от продажбата на лек
автомобил марка и модел „Фиат“, модел „Пунто“, с рег. № А 3006 ВК, дата на първоначална
регистрация 11.04.1996 г., дата на придобиване – 30.06.2005 г., дата на продажба – 17.09.2008 г.
Сумата в размер 2950 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Фиат“, модел „Уно“, с рег.
№ А 3300 АВ, дата на първоначална регистрация
31.03.1988 г., дата на придобиване – 03.01.1996 г.,
дата на продажба – 18.09.1997 г.
Сумата в размер 7100 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“, с рег.
№ А 8060 АМ, дата на първоначална регистрация
03.05.1988 г., дата на придобиване – 27.04.1999 г.,
дата на продажба – 02.08.2001 г.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Галин
Костов Сирачев:
Сумата в размер 25,10 лв. ведно с лихвите по
сметка в евро IBAN BG11RZBB91551057036810, в
„Райфайзенбанк“ – АД, с титуляр Галин Костов
Сирачев.
Сумата в размер 6,73 лв. ведно с лихвите по картова сметка в левове IBAN BG12RZBB91551057036889
в „Райфайзенбанк“ – АД, титуляр Галин Костов
Сирачев.
Сумата в размер 170,90 лв. ведно с лихвите
по разплащателна сметка № 17017134 в Банка
„ДСК“ – ЕАД, открита на 17.04.2009 г., с титуляр
Галин Костов Сирачев.
Сумата в размер 13 498,34 лв. ведно с лихвите по
спестовен влог № 17754190, в Банка „ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Галин Костов Сирачев.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от Яна Димитрова Сирачева:
Сумата в размер 116,80 лв. ведно с лихвите по
картова сметка IBAN BG 13 IORT 7378 1002733600
в ТБ „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Яна Димитрова Сирачева.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 20.04.2012 г. от 9,30 ч. В
2-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на това обявление третите лица, които
претендират самостоятелни права върху описаното по-горе имущество или върху отделни
имуществени права от него, могат да встъпят в
образуваното под горния номер дело, като предявят съответните искове пред Бургаския окръжен
съд като първа инстанция.
13342
Варненският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че по
гр.д. № 1179/2011 по описа на ВОС, гр. отделение,
е постъпило мотивирано искане от КУИППД с
БУЛСТАТ 131463734 чрез председателя Тодор Панайотов Коларов с адрес за призоваване: София,
ул. Г. С. Раковски 112, ПК 400, срещу Вели Али
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Мехмед с постоянен адрес с. Пчелник, община
Долни чифлик, област Варна, чрез адв. Иван
Ангелов от АК – Варна, ул. Петър Енчев 7, и
Афизе Вели Мехмед с постоянен адрес с. Пчелник,
община Долни чифлик, област Варна, за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 245 739,42 лв.:
От Вели Али Мехмед с правно основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– Жилищна сграда в с. Пчелник, ул. Дунав
79, област Варна, заедно с 58,63 % идеални части
от дворно място, в което е построена жилищна
сграда, цялото с пространство 590 кв. м, съставляващо парцел V, планоснимачен № 288 в кв. 28
по плана на с. Пчелник, област Варна, както и
58,03 % идеални части от общите части на сградата и от подобренията и насажденията в дворно
място, придобита с нотариален акт № 109, т. V,
дело № 2402 от 09.04.1998 г.;
– Жилище № 120 на ет. 3 от жилищна сграда,
построена върху държавна земя, на ул. Народни
будители 49 във Варна със застроена площ на
жилището 85,80 кв. м, с принадлежащо избено помещение № 12 и 0,8716 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху припадащата се част от терена на
комплекса, попадащ в 27 микрорайон на гр. Вар
на, придобито с нотариален акт № 23, т. II, peг.
№ 3951, дело № 74 от 23.10.2001 г.;
– Една втора идеална част от дворно място в
с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна,
цялото с площ 590 кв. м, представляващо УПИ
№ V-288, кв. 28 по плана на селото, ведно с особена
част от построената в парцела жилищна сграда на
един етаж, както и 1/2 ид. част от общите части
на сградата и подобренията в двора, придобито
с нотариален акт № 2, т. IV, peг. № 5686, дело
№ 580 от 10.09.2002 г.
– Недвижими имоти в землището на с. Пчелник, община Долни чифлик:
а) нива в м. Долни ливади с площ 0,900 дка,
трета категория, съставляваща имот № 041051 по
плана за земеразделяне на землището на селото;
б) нива в м. Долни ливади с площ 5,760 дка
по скица, трета категория, съставляваща имот
№ 041062 по плана за земеразделяне на землището на селото,
придобити с нотариален акт № 119, т. II,
peг. № 2558, дело № 286 от 09.07.2004 г.;
– Лек автомобил, марка „ГАЗ 53А“, с peг. № В
3700 Ч, рама № 392М487, двигател № 2060781,
цвят основен – син, допълнителен – зелен, с
първа регистрация 01.01.1988 г., придобит от Вели
Али Мехмед с договор за покупко-продажба от
19.11.2002 г.;
– Лек автомобил марка „Опел“, модел „Кадет“,
с peг. № В0163АТ, рама № WOL000034J2648686,
двигател № C16NZ0066643, цвят – сив, с първа
регистраци я 18.04.1988 г., придобит от Вели
Али Мехмед с договор за покупко-продажба от
12.06.2000 г.;
– Товарен автомобил марка „ГАЗ 53A“ с peг.
№ В 3723АМ, рама № 68618, двигател № 143042,
цвят – син\сив, с първа регистрация 01.01.1990 г.,
придобит от Вели Али Мехмед с договор за покупко-продажба от 11.09.2002 г.;
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– Товарен автомобил, марка „ГАЗ 53“, с peг. № В
1552 АМ, рама № 0393М256, двигател № 105087,
цвят – син, с първа регистрация 28.07.1987 г.,
придобит от Вели Али Мехмед с договор за покупко-продажба от 21.10.2002 г.
– Лек автомобил, марка „Ауди 80“, с peг. № В
4582АВ, рама № 81А0249835, двигател № YP253436,
с първа регистрация 04.08.1980 г., втора регистрация на 05.01.1995 г., внос; настояща собственост
на Вели Али Мехмед.
От Вели Али Мехмед с правно основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата 5000 лв. от продажбата на ½ ид. част
от къща, във Варна, ул. Т. Влайков (Г. Кирков)
60, отчуждена от Вели Мехмед с нотариален акт
№ 153, т. ІV, рег. № 7269, дело № 726 от 04.11.2002 г.
– Сумата 400 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес Е 230“, с рег. № В
1414 СС, рама № WDB2100371A264922, двигател
№ 11197010016061, цвят – масленозелен, с първа
регистрация 17.10.1996 г., отчужден от Вели Мехмед с договор за покупко-продажба от 02.05.2007 г.
– Сумата 800 лв. от продажбата на микробус,
марка „Мерцедес 312 Д“ с рег. № В 4141 СТ, рама
№ WDB9034721Р880396, двигател № 6029800232521,
цвят – бял, с първа регистрация 13.01.1999 г.,
отчужден от Вели Мехмед с договор за покупкопродажба от 02.05.2007 г.
– Сумата 285 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес 190“, с peг. № В
5366 АХ, рама № WDB2011221F219986, двигател
№ 60191110151408, цвят – бежов, с първа регистрация 23.04.1986 г., отчужден от Вели Мехмед
с договор за покупко-продажба от 27.06.2003 г.,
– Су мата 10 0 0 лв. от прода жбата на лек
автомобил, марка „Мерцедес 200“, с peг. № Н
2097АТ, рама № WDB124019J022225, двигател
№ 11194010030096, цвят – черен, с първа регистрация 22.10.1996 г., отчужден от Вели Мехмед
с договор за покупко-продажба от 03.07.2003 г.
– Сумата 100 лв. от продажбата на мотоциклет, марка „Сузуки 750“, с peг. № В 0083 К, рама
№ JS1GR78A0R2100105, двигател № R712145282,
цвят – син/черен, с първа регистрация 29.05.1996 г.,
отчужден от Вели Мехмед с договор за покупкопродажба от 24.08.2004 г.
– Сумата 500 лв. от продажбата на мотоциклет, марка „Хонда CBR – 900“, с peг. № В
0672 К, рама № JH2SC50A73M101787, двигател
№ SCS0E2108921, цвя т – черен/син, с п ърва
регистрация 10.02.2003 г., втора регистрация на
02.05.2007 г., отчужден от Вели Мехмед с договор
за покупко-продажба от 05.03.2007 г.
От Афизе Вели Мехмед чрез законния му представител Вели Али Мехмед с правно основание чл. 9
във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата 508,42 лв. по детски влог по сметка
№ 17320315524015 в „Банка ДСК“, открита на
09.06.2003 г., ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на сумата, с титуляр по сметката
Афизе Вели Али.
13333
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Софийският градски съд, І гражданско отделение, 2 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр. д.
№ 4222/2011, въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу
1. Виктор Симонов Епщайн, адрес за призоваване: гр. Русе, ул. Княжеска 3 лично и в качеството му на ЕТ „ВИКТОР СИМЕОНОВ-ДАВ“,
БУЛСТАТ: 827155463, със седалище и адрес за
призоваване: гр. Русе, бул. Цар Освободител 108;
2. Диана Иванова Епщайн, адрес за призоваване: гр. Русе, ул. Чипровци 28, вх. 1, ет. 3;
3. Александър Викторов Епщайн, адрес за
призоваване: гр. Русе, ул. Шести септември 43;
4. „ВУЛКАН – ЕООД“ ЕООД, ЕИК: 117034798,
със седалище и адрес за призоваване: гр. Русе,
ул. Чипровци 28, бл. „Фридрих Енгелс“, вх. А,
ет. 3, чрез управителя Виктор Симонов Епщайн.
5. „ДАВ – ЕООД“ ЕООД, ЕИК: 117546599, със
седалище и адрес за призоваване: гр. Русе, ул.
Александровска 1, вх. В, ет. 5, чрез управителя
Виктор Симонов Епщайн;
6. „ДАВ-ВИКТОР СИМОНОВ – ЕООД“ ЕООД,
ЕИК: 117548664, със седалище и адрес за призоваване: гр. Русе, ул. Александровска 1, вх. В,
ет. 5, чрез управителя Виктор Симонов Епщайн.
7. „ДАВ-ВИКТОР ЕПЩАЙН – ЕООД“ ЕООД,
ЕИК: 117603096, със седалище и адрес за призоваване: гр. София, общ. Столична, район Лозенец,
ул. Димитър Хаджикоцев 7, ет. 3, ап. 7, чрез
управителя Виктор Симонов Епщайн.
8. „ВУЛК А Н-В.С. – ЕООД“ ЕООД, ЕИК:
117610071, със седалище и адрес за призоваване:
гр. Русе, ул. Александровска 1, вх. В, ет. 5, чрез
управителя Виктор Симонов Епщайн.
9. „ВУЛКАН В.Е“ ЕООД, ЕИК:117615928; със
седалище и адрес за призоваване: гр. Русе, ул.
Александровска 1, вх. В, ет. 5, чрез управителя
Виктор Симонов Епщайн.
10. „ДИАНА ИВАНОВА – ЕООД“ ЕООД,
БУЛСТАТ: 117607582, със седалище и адрес за
призоваване: гр. Русе, ул. Шести септември 43,
чрез управителя Диана Иванова Епщайн, и същото
е насрочено за първо открито съдебно заседание
на 09.03.2012 г. от 13.30 ч.
Определя едномесечен срок от датата на обнародване на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото, притежавано
от Виктор Симонов Епщайн, Диана Иванова
Епщайн, Александър Викторов Епщайн, „ВУЛКАН – ЕООД“ ЕООД, „ДАВ – ЕООД“ ЕООД,
„Д АВ-ВИКТОР СИМОНОВ – ЕООД“ ЕООД,
„Д А В-ВИКТОР ЕПЩ А ЙН – ЕООД“ ЕООД,
„ВУЛКАН-В.С. – ЕООД“ ЕООД, „ВУЛКАН В.Е.“
ЕООД, „ДИАНА ИВАНОВА – ЕООД“ ЕООД,
описано, както следва:
1. От ВИКТОР СИМОНОВ ЕПЩАЙН:
1.1. Недвижим имот:
– Апартамент № 1, придобит с нотариален акт
№ 185, том ІІ, рег. № 2290, дело № 1364/27.04.2007 г.,
вписан в СВ София с № от дв. вх. рег. 26998 от
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27/04/2007 г., том 66, акт № 108, с пазарна стойност към м. януари 2010 г. 315 436 лв.;
1.2. Парични суми, по депозитни сметки
в „СИБАНК“ АД – клон Русе, на обща ст-ст
1 913 954 eвро, с левова равностойност 3 743 368 лв.
запорирана по изп.д. № № 20094520402043 на СИС
при РСР и отделно сумата 214 лв. (незапорирана),
или общо 3 743 582 лв., ведно със законната лихва
върху тази сума до окончателното є изплащане,
както следва:
1. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005610
о т 0 8.9.2 0 0 6 г., п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428693597801 (2428693501) в СИБАНК;
2. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005627
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428799497801 (2428799400) в СИБАНК;
3. – 50 000 евро, с левова равностойност
97 800 лв. по договор за депозит № 114-008516
о т 0 8.12.2 0 0 8 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428818697801 (BG48 BUIB 7114 2428818600)
в СИБАНК;
4. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005611
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428693697801 /2428693600/ в СИБАНК;
5. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005612
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428693797801 /2428693700/ в СИБАНК;
6. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005613
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428693897801 /2428693800/ в СИБАНК;
7. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005619
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428695097801 /2428695001/ в СИБАНК;
8. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005620
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428695197801 /2428695100/ в СИБАНК;
9. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005621
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428695297801 /2428695200/ в СИБАНК;
10. – 21 0 0 0 ев р о, с лев ов а р а вно с т ойност 41 076 лв. по договор за депозит № 114006930 от 13.9.2007 г приети по банкова сметка
№ 162428698297801 / BG87 BUIB 7114 2428698200/
в СИБАНК;
11. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005626
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428798897801 /2428798801/ в СИБАНК;
12. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005614
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428694197801 /2428694100/ в СИБАНК;
13. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005615
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428694397801 /2428694300/ в СИБАНК;
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14. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005616
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428694497801 /2428694400/ в СИБАНК;
15. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005617
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428694897801 /2428694800/ в СИБАНК;
16. 13 000 евро, с левова равностойност 25 428 лв.
по договор за депозит № 114-005618 от 08.9.2006 г.
приети по банкова сметка № 162428694997801
/2428694900/ в СИБАНК;
17. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005623
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428696197801 /2428696100/ в СИБАНК;
18. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005624
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428696597801 /2428696501/ в СИБАНК;
19. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005625
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428696697801 /2428696600/ в СИБАНК;
20. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005622
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428695397801 /2428695300/ в СИБАНК;
21. – 50 000 евро, с левова равностойност
97 800 лв. по договор за депозит № 114-008802
о т 29.12.20 08 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428842097801 /BG09 BUIB 71142428842000/
в СИБАНК;
22. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005628
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162495029197800 /2495029100/ в СИБАНК;
23. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005854
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495711497800 /2495711400/ в СИБАНК;
24. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005855
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495711797800 /2495711700/ в СИБАНК;
25. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005629
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162495029697800 /2495029600/ в СИБАНК;
26. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005630
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162495030497800 /2495030400/ в СИБАНК;
27. – 50 000 евро, с левова равностойност 97
800 лв. по договор за депозит № 114-008513 от
08.12.2008 г. приети по б. сметка № 162428821897801
/BG75 BUIB 7114 2428821800/ в СИБАНК;
28. – 50 000 евро, с левова равностойност
97 800 лв. по договор за депозит № 114-008834
о т 30.12.2 0 0 8 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428841997801 /BG90 BUIB 7114 2428841900/
в СИБАНК;
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29. – 50 000 евро, с левова равностойност
97 800 лв. по договор за депозит № 114-008507
о т 0 8.12.2 0 0 8 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428820597801 /BG 61 BUIB 7114 2428820500/
в СИБАНК;
30. – 50 000 евро, с левова равностойност
97 800 лв. по договор за депозит № 114-008510
о т 0 8.12.2 0 0 8 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428820997801 /BG28 BUIB 7114 2428820900/
в СИБАНК;
31. – 50 000 евро, с левова равностойност
97 800 лв. по договор за депозит № 114-008515 от
08.12.2008 г. приети по б. сметка № 162428821097802
/BG17 BUIB 7114 2428821001/ в СИБАНК;
32. – 50 000 евро, с левова равностойност
97 800 лв. по договор за депозит № 114-008514 от
08.12.2008 г. приети по б. сметка № 162428821497801
/BG11 BUIB 7114 2428821400/ в СИБАНК;
33. – 50 000 евро, с левова равностойност
97 800 лв. по договор за депозит № 114-008506 от
08.12.2008 г. приети по б. сметка № 162428821597801
/ BG27 BUIB 7114 2428821500 / в СИБАНК;
34. – 50 000 евро, с левова равностойност
97 800 лв. по договор за депозит № 114-008508 от
08.12.2008 г. приети по б. сметка № 162428821697801
/ BG 43 BUIB 7114 2428821600 / в СИБАНК;
35. – 50 000 евро, с левова равностойност 97
800 лв. по договор за депозит № 114-008512 от
08.12.2008 г. приети по б. сметка № 162428820197801
/ BG 94 BUIB 7114 2428820100 / в СИБАНК;
36. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005848
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495710897800 /2495710800/ в СИБАНК;
37. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005849
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495710997800 /2495710900/ в СИБАНК;
38. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005850
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495711097800 /2495711000/ в СИБАНК;
39. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005852
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495711297800 /2495711200/ в СИБАНК;
40. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005859
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495712197800 /2495712100/ в СИБАНК;
41. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005861
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495712797800 /2495712700/ в СИБАНК;
42. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005862
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495712897800 /2495712800/ в СИБАНК;
43. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005856
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495711897800 /2495711800/ в СИБАНК;
44. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005726
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428349997800 /2428349900/ в СИБАНК;
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45. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005717
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428359997800 /28359900/ в СИБАНК;
46. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005864
о т 23.11.2 0 0 6 г п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428370797800 /2428370700/ в СИБАНК;
47. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005731
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428536797800 /2428536700/ в СИБАНК;
48. – 13 000 евро, с левова равностойност 25
428 лв. по договор за депозит, приети по банкова
сметка № 162428799597800 в СИБАНК;
49. – 14 000 евро, с левова равностойност
27 384 лв. по договор за депозит № 114-005631
о т 08.09.20 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428799597801 /2428799500/ в СИБАНК;
50. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005727
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428902697800 /2428902600/ в СИБАНК;
51. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005728
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162428925797800 /2428925700/ в СИБАНК;
52. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005719
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495328497800 /2495328400/ в СИБАНК;
53. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005720
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495328597800 /2495328500/ в СИБАНК;
54. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005718
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495328697800 /2495328600/ в СИБАНК;
55. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005721
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495328797800 /2495328700/ в СИБАНК;
56. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005722
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495328897800 /2495328800/ в СИБАНК;
57. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005723
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495328997800 /2495328900/ в СИБАНК;
58. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005724
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495329497800 /2495329400/ в СИБАНК;
59. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005725
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495329797800 /2495329700/ в СИБАНК;
60. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005729
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495330297800 /2495330200/ в СИБАНК;
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61. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005730
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495330497800 /2495330400/ в СИБАНК;
62. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005732
о т 11.10.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495330497800 /2495330400/ в СИБАНК;
63. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005853
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495711397800 /2495711300/ в СИБАНК;
64. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005858
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495712097800 /2495712000/ в СИБАНК;
65. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005860
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495712297800 /2495712200/ в СИБАНК;
66. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005865
о т 23.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495730597800 /2495730500/ в СИБАНК;
67. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005866
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495732697800 /2495732600/ в СИБАНК;
68. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005867
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495732897800 /2495732800/ в СИБАНК;
69. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005871
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495747897800 /2495747800/ в СИБАНК;
70. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005872
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495748197800 /2495748100/ в СИБАНК;
71. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005873
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495748497800 /2495748400/ в СИБАНК;
72. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005874
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495748597800 /2495748500/ в СИБАНК;
73. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005875
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495748697800 /2495748600/ в СИБАНК;
74. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005893
о т 29.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495748797800 /2495748700/ в СИБАНК;
75. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005907
о т 30.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495748997800 /2495748900/ в СИБАНК;
76. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005903
о т 30.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495749097800 /2495749000/ в СИБАНК;
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77. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005904
о т 30.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495749197800 /2495749100/ в СИБАНК;
78. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005876
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495749297800 /2495749200/ в СИБАНК;
79. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005905
о т 30.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495749497800 /2495749400/ в СИБАНК;
80. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005881
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495749697800 /2495749600/ в СИБАНК;
81. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005879
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495749797800 /2495749700/ в СИБАНК;
82. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005877
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495750297800 /2495750200/ в СИБАНК;
83. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005902
о т 30.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495750397800 /2495750300/ в СИБАНК;
84. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005880
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495750597800 /2495750500/ в СИБАНК;
85. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005878
о т 2 4.11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495750897800 /2495750800/ в СИБАНК;
86. – 9709,09 евро, с левова равностойност
18 990,98 лв. налични по разплащателна сметка
№ 18152879959780 / BG44BUIB71141428799500/ в
СИБАНК;
8 7. – 2 4 4 ,9 6 е в р о, с л е в о в а р а в н о с т о й ност 479,14 лв. налични по спец. деп. рента
№ 18322879959780 в СИБАНК;
88. – 13 000 евро, с левова равностойност
25 428 лв. по договор за депозит № 114-005609
о т 0 8.9.2 0 0 6 г. п рие т и по б а н ков а с ме т к а
№ 162428025697800 /2428025600/ в СИБАНК;
89. – 20 000 евро, с левова равностойност
39 120 лв. по договор за депозит № 114-005857
о т 22 .11.2 0 0 6 г. п рие т и по ба н кова сме т к а
№ 162495711997800 /2495711900/ в СИБАНК;
90. – 214.97 лв., налични по сметка № 17142879958
в СИБАНК.
1.3. Сумата 697 734 евро, равностойни на
1 364 700 лв.:
Авансово получената лихва по договорите за
депозити в „СИБАНК“ АД – клон Русе, ведно
със законната лихва върху тази сума до окончателното є изплащане.
1.4. Сумата 2 084 481 евро, с равностойност
4 077 244 лв.:
Изтеглени от депозитни сметки в СИБАНК
АД и ЦКБ в качеството му на ползвател, ведно
със законната лихва върху тази сума до окончателното є изплащане.
1.5. Парични суми от дружествени дялове:
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– 5000 лв. равностойността на дружествените
дялове от капитала на „ВУЛКАН – ЕООД“ ЕООД,
/в ликвидация/ ЕИК: 117034798, Фирмено дело:
1923/1996 г. на РОС, Партида: 1418, Том: 21, Стр.:
1, седалище: гр. Русе, общ. Русе, ул. Чипровци
№ 28, бл. Фридрих Енгелс, вх. А, ет. 3;
– 5000 лв. равностойността на дружествените
дялове от капитала на „ДАВ – ЕООД“ ЕООД,
ЕИК: 117546599, Фирмено дело: 895/2001 г. на
РОС, Партида: 3147, Том: 56, Стр.: 110, седалище: гр. Русе, общ. Русе, ул. Александровска 1,
вх. В, ет. 5;
– 5000 лв. равностойността на дружествените
дялове от капитала на „ДАВ-ВИКТОР СИМОНОВ – ЕООД“ ЕООД, ЕИК: 117548664, Фирмено
дело: 991/2001 г. на РОС, Партида: 3173, Том:
57, Стр.: 60, седалище: гр. Русе, общ. Русе, ул.
Александровска 1, вх. В, ет. 5;
– 5000 лв. равностойността на дружествените дялове от капитала на „Д АВ-ВИКТОР
ЕПЩ АЙН – ЕООД“ ЕООД, ЕИК: 117603096,
Фирмено дело: 536/2003 г. на РОС, Партида:
3709, Том: 78, Стр.: 149, седалище: гр. София,
общ. Столична, район Лозенец, ул. Димитър
Хаджикоцев 7, ет. 3, ап. 7;
– 5000 лв. равностойността на дружествените
дялове от капитала на „ВУЛКАН-В.С. – ЕООД“
ЕООД, ЕИК: 117610071, Фирмено дело: 1244/2003 г.
на РОС, Партида: 3958, Том: 90, Стр.: 133, седалище: гр. Русе, общ. Русе, ул. Александровска 1,
вх. В, ет. 5;
– 5000 лв. равностойността на дружествените
дялове от капитала на „ВУЛКАН В.Е.“ ЕООД,
ЕИК:117615928; Фирмено дело: 174/2004 г. на
РОС, Партида: 4156, Том: 101, Стр.: 100, седалище: гр. Русе, общ. Русе, ул. Александровска 1,
вх. В, ет. 5.
Или общо 30 000 лв., ведно със законната лихва
върху тази сума до окончателното є изплащане.
2. От ВИКТОР СИМОНОВ ЕПЩАЙН и ДИАНА
ИВАНОВА ЕПЩАЙН:
2.1. Парични суми от продажби на недвижими
имоти:
– 6600 лв., получена от продажбата на МАГАЗИН № 2, с нотариален акт № 12, том ІV,
н.д. № 1036/12.02.1997 г. вписан в СВ с № от дв.
вх. рег. 824 от 19/02/1997 г., том 499, стр № 424,
425, колкото е пазарната стойност на имота към
датата на продажбата;
– 10 772 лв., получена от продажбата на
АПАРТАМЕНТ № 1, с нотариален акт № 142,
том І, рег. № 2823, дело № 142/25.05.1999 г., вписан в СВ с № от дв. вх. рег. 3286 от 25/05/1999 г.,
том 8, акт № 114, на Ивайло Любистерон Ненков,
представляваща пазарната стойност на имота към
датата на продажбата;
– 72 600 лв., получена от продажбата на
едное тажна масивна стопанска сграда, с нотариален акт № 47, том ІV, рег. № 7101, дело
№ 462/16.05.2001 г., вписан в СВ с № от дв.
вх. рег. 5197 от 16.05.2001 г., том 11, акт № 9,
на непълнолетния Юлиян Руменов Димитров /
със съгласието на майка му Румяна Стоянова
Тодорова/, представляваща пазарната стойност
на имота към датата на продажбата;
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– 23 660 лв., получена от продажбата на
АПАРТАМЕНТ № 8а, намиращ се в гр. Русе,
ул. Мальовица“ 112, ЖСК „Бръшлан“, вх. А, с
нотариален акт № 58, том І, рег. № 675, дело
№ 42/11.04.2002 г., вписан в СВ Русе № от дв.
вх. рег. 3515, том 6, акт № 165, на Паска Димитрова, представляваща пазарната стойност на
имота към датата на продажбата;
– 63 765 лв., получена от продажбата на
АПАРТАМЕНТ № 1, гр. Русе, ул. Мария-Луиза 24,
находящ се на 1 етаж, с нотариален акт № 8,
том І, рег. № 95, от 11.01.2005 г., вписан в СВ с
№ от дв. вх. рег. 260, том 1, акт № 93, на Елена
Борисова Костова, представляваща пазарната
стойност на имота към датата на продажбата.
2.2. Парични суми от продажби на МПС:
– 3100 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Форд Ескорт“ с рег. № Р 0580 РР, рама
№ WF0AXXGCAAPU85971, двигател без номер,
цвят син, представляща пазарната стойност на
МПС към датата на продажбата;
– 18 000 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „Ауди А 6“ с рег. № Р 0808 ВА, рама
№ WAUZZZ4BZYN080063, двигател № ASG000947,
цвят черен, представляваща пазарната стойност
на МПС към датата на продажбата;
– 109 779 лв., полу чена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Мерцедес С 500“ с рег. № Р
1100 ВА, рама № WDB2200751A016048, двигател
№ 11396030049769, цвят сив, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 204 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка и
модел „ВАЗ 21013“ с рег. № Р 1954 АД, рама
№ 4175439, двигател № 6333322, цвят бледожълт,
представляваща пазарната стойност на МПС към
датата на продажбата;
– 204 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „ВАЗ 21061“ с рег. № Р 2786 РТ, рама
№ 942696, двигател № 7071541, цвят син, представляваща пазарната стойност на МПС към датата
на продажбата;
– 300 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „ВАЗ 2104“ с рег. № Р 5729 АХ, рама
№ XTA210400F0010407, двигател № 8155220, цвят
червен, по пазарната стойност на МПС към датата
на продажбата;
– 5350 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Форд Мондео“ с рег. № Р 6194 АВ, рама
№ WF0AXXGBBARU05572, двигател № RU05572,
представляваща пазарната стойност на МПС към
датата на продажбата;
– 1150 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „ВАЗ 2107“ с рег. № Р 7548 ВА, рама
№ XTA210700L0504135, двигател № 21031009437,
цвят червен, представляваща пазарната стойност
на МПС към датата на продажбата;
– 850 0 л в., пол у чена к ат о дейс т ви т ел на
с т ойнос т о т п рода жбата на лек а вт омоби л
марка и модел „Пежо 307“ с рег. № Р 0606
РВ, рама № V F33CN F U E82834895, д ви гат ел
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№ 10FX3W1784235, цвят черен металик, представляваща пазарната стойност на МПС към датата
на продажбата;
– 2800 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Опел Тигра“ с рег. № Р 5438 РН, рама
№ W0L000075S4312965, двигател № X16XE20341196,
цвят черен металик, представляваща пазарната
стойност на МПС към датата на продажбата;
– 87 280 лв., получена като действителна
с т ойнос т о т п рода жбата на лек а вт омоби л
марка и модел „Мерцедес ЦЛС 500“ с рег. № Р
6611 РВ, рама № WDD2193751A009711, двигател
№ 11396730640432, цвят черен металик, представляваща пазарната стойност на МПС към датата
на продажбата;
– 3799 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „Ауди 80“, с рег. № Р 4168 РТ, рама
№ WAUZZZ89ZJA225681, двигател № RU047815,
цвят тъмносин, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 3600 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Опел Астра“ с рег. № Р 6161 АХ /стар № Р
3330 АС/, рама № W0L0TJF69Y5041120, двигател
№ X20XEV31088805, цвят сив, представляваща
пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 5800 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Опел Астра“, с рег. № Р 6363 АB, рама
№ W0L000051N2623875, двигател № C14NZ19698615,
цвят син, представляваща пазарната стойност на
МПС към датата на продажбата;
– 70 0 0 л в., пол у чена к ат о дейс т ви т ел на
с т ойнос т о т п рода жбата на лек а вт омоби л
марка и модел „БМВ 523 И“, с рег. № Р 6600
А Х, рама № W BA DD31040BU18956, двигател
№ 256S3311228548, цвят черен, представляваща
пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 58 0 0 0 лв., пол у чена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Мерцедес Бенц 200“ с рег. № Р
6655 АХ, рама № WDB2030451A135330, двигател
№ 11195532178433, цвят сив, закупен на 09.04.2001 г.;
Или общо 314 866 лв., ведно със законната лихва
върху тази сума до окончателното є изплащане.
3. От АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ЕПЩАЙН:
НЕДВИЖИМ ИМОТ:
– ДВОРНО МЯСТО, представляващо парцел І – 2244, 2247 – Б, в квартал 197 по плана
на гр. Русе, цялото с площ от 210 кв. м, при
граници: имот № 2247 А; имот № 2248; имот
№ 2245 и имот № 2243, а по скица на поземлен
имот № 7424/27.07.2009 г., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,
с идентификатор 63427.2.2244, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-18/16.05.2007 г. на изпълнителен директор
на АК, адрес на поземления имот: гр. Русе, п.к.
7000 ул. ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ 43, площ: 221
кв.м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор:
2244, квартал: 0, съседи: 63427.2.2255, 63427.2.4811,
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63427.2.2248, 63427.2.2245, 63427.2.5548, и по скица
№ 7434/27.07.2009 г., с построената в него ТРИ
ЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с
идентификатор 63427.2.2244.1, гр. Русе, общ. Русе,
обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/
16.05.2007 г. на изпълнителен директор на АК,
адрес на сградата: гр. Русе, п.к. 7000, ул. ШЕСТИ
СЕПТЕМВРИ 43, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.2.2244, със застроена площ 66
кв.м и разгъната застроена площ 200 кв.м, предназначение – жилищна сграда – многофамилна.
4. От ЕТ „ВИКТОР СИМОНОВ – ДАВ“:
Парични суми от продажби на МПС:
– 535 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „ВАЗ 2105“ с рег. № Р 1704 АВ, рама
№ XTA210500L1140179, двигател № 21051290103,
цвят тъмносин, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 6662 лв., получена като действителна стойност от продажбата на товарен автомобил марка
и модел „Фолксваген Транспортер“ с рег. № Р
2386 Т, рама № WV2ZZZ25ZCH008116, двигател
№ 7071541, цвят оранжев, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 14 400 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на товарен автомобил
марка и модел „Мерцедес Бенц 609 Д“ с рег. № Р
4577 АХ, рама № WDB6680621P025723, двигател
№ 36490610974371, цвят бял, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 6700 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Нисан Съни“ с рег. № Р 2200 АВ, рама
№ JN1BCAN14U0503272, двигател № GA14604633B,
цвят зелен, представляваща пазарната стойност
на МПС към датата продажбата;
– 30 083 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на лек автомобил марка и модел „Тойота Ланд Круизер“ с рег. № Р
7711 АХ, рама № JT111GJ9500132903, двигател
№ 1KZ0687814, цвят сив, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
5. От „ДАВ – ЕООД“:
5.1. Недвижими имоти:
– ДВОРНО МЯСТО 10 900 кв. м, съставлаващо
имот планоснимачен № 56, в квартал 173 по плана
на града, заедно с построените в него МАНДРА
/стара/ с прилежащ навес цялата със застроена
площ от 320 кв. м, нов ЦЕХ ЗА СИРЕНЕ на два
етажа със застроена площ 468 кв. м, КОТЕЛНО
ПОМЕЩЕНИЕ – 70 кв. м; СКЛАД – 90 кв. м;
ПОРТИЕРНА 40 кв. м; пътища с площ 500 кв. м;
площадки с асфалтова настилка цялата с площ от
1200 кв. м, при граници и съседи за целия имот:
път, парцел 55 в квартал 173, парцел 54 в квартал
173 по плана на гр. Ветово, с пазарна стойност
към м. януари 2010 г. 738 610 лв.;
– МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ,
находящ се в северната част на жилищен блок по
бул. Цар Освободител 108, с площ от 97.26 кв. м,
при граници: юг – ул. Мария Луиза; изток – ул.
Цар Освободител; запад – терен; север – блок
Афродита, с избено помещение с площ 43 кв. м,
заедно с 3.13 % ид. ч. от общите части на сградата
и от отстъпеното право на строеж върху терена,
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а по СХЕМА № 7404/27.07.2009 г. – САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор
63427.2.2220.11.20, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе,
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК Последно
изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри, засягащосамостоятелния обект в сграда – няма изменение Адрес на имота: гр. Русе, п.к.
7000, бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 108 вх. 2 ет. 1,
самостоятелният обект се намира в сграда № 11,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.2220, предназначение на самостоятелния
обект: За търговска дейност Брой нива на обекта: 1. Площ по документ: 97.26 кв.м Прилежащи
части: 3,13% ИД.Ч. ОТ СГРА ДАТА, Ниво: 1
Съседни самостоятелни обекти в сградата: На
същия етаж: 63427.2.2220.11.1, Под обекта: няма,
Над обекта: 63427.2.2220.11.6, 63427.2.2220.11.5, Стар
идентификатор: няма, Собственици:1 117546599,
ДАВ – ЕООД Ид. част 1/1, площ 97,26 кв.м от
правото на собственост, с пазарна стойност към
м. януари 2010 г. – 123 370 лв.;
– АПАРТАМЕНТ № 1, на втория етаж в
жилищна сграда, ул. Неофит Рилски 28, кв. Възраждане, в гр. Русе, с обща площ от 59.38 кв. м,
при граници: юг – офис № 2; запад – коридори и
стълбище; север – ул. Неофит Рилски; изток – терен – парцел ІІІ – 3715, както и с 4.152 % ид. ч.
от общите части на сградата и съотв. ид. ч. от
дворното място цялото с площ от 340 кв. м,
представляващо урегулиран поземлен имот, съответстващ на парцел ІІІ – 3715, в квартал 380 по
регулационния план на гр. Русе,, при граници:
улица, улица, парцел ІІ – 3717, 37,16,3714, който
апартамент е образуван от обединението на
втория етаж от ап. 1 и офис № 1, а по СХЕМА
№ 7401/27.07.2009 г. Н А СА МОСТОЯТЕЛЕН
ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.160.1.1,
гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Адрес на имота:
гр. Русе, п.к.7000 ул. НЕОФИТ РИЛСКИ № 28
ет. 1 ап. 1, Самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.1.160, Предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент,
Брой нива на обекта: 1 Площ по документ: 59.38
кв.м Прилежащи части: 4,152% ИД.Ч. ОТ СГРАДАТА Ниво: 1 Съседни самостоятелни обекти
в сградата: На същия етаж: 63427.1.160.1.29, Под
обекта: 63427.1.160.1.17 Над обекта: 63427.1.160.1.2
Стар идентификатор: няма, с пазарна стойност
към м. януари 2010 г. – 63 785 лв.;
– ТЪРГОВСКО ПОМЕЩЕНИЕ /бивша книжарница Н. Й. Вапцаров/, находящо се в гр. Русе,
по ул. А лександровска № 97, представляващ
имот № 3940, в кв. 307, по плана на гр. Русе,
разположено на приземния етаж на бл. „В“, със
ЗП 206 кв. м, заедно с 10.76 % от общите части
на блока и от отстъпеното право на строеж,
при граници: североизток – жилищна част; северозапад – терен на комплекса; югоизток – ул.
Александровска; югозапад – жилищна част, а
по СХЕМА № 7452/27.07.2009 г. НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор
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63427.2.3940.9.29, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, По
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, Адрес
на имота: гр. Русе ЦГЧ ул. АЛЕКСАНДРОВСКА
№ 97 ет. 0, Самостоятелният обект се намира
в сграда № 9, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.2.3940, Предназначение на
самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой
нива на обекта: 1, Площ по документ: 206.00 кв.м,
Прилежащи части: 10.76% общи части Ниво: 1
Съседни самостоятелни обекти в сградата: На
същия етаж: 63427.2.3940.9.28, 63427.2.3940.9.30
Под обекта: няма Над обекта 63427.2.3940.9.2,
63427.2.3940.9.1, 63427.2.3940.9.3 Стар идентификатор, няма, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. – 483 481 лв.;
– МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И
КАФЕ – БАР, представляващ едноетажен търговски обект по ул. Даме Груев, ж.к. Дружба 3,
гр. Русе, ситуиран в междублоковото пространство
на комплекса, североизточно от от жил. блок
№ 3, срещу блок № 6 и до бл. № 4, целият със
ЗП 129.00 кв. м, при граници и съседи: от трите
страни междублоково пространство и ул. Даме
Груев, ведно с отстъпеното право на строеж върху общински терен, а по СКИЦА НА СГРАДА
№ 7402/27.07.2009 г. с идентификатор 63427.4.545.1,
гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА АК, Адрес на имота: гр. Русе,
ж.к. Дружба 3, ул. Даме Груев, ет. 1,, Самостоятелният обект се намира в сграда разположена в
поземлен имот с идентификатор 63427.4.545, по /
СКИЦА № 7429/27.07.2009 г./ Предназначение на
самостоятелния обект: За търговска дейност, Брой
нива на обекта: 1, Площ по документ: 175 кв.м,
Прилежащи части: Ниво: 1, с пазарна стойност
към датата на продажбата 163 996 лв.;
– МАГАЗИН ПЪРВИ, представляващ 4.76/267
ид. ч., равняващи се на 56.00 кв. м, намиращи
се откъм ул. Воден и Плиска, обособен от югозападната част на магазин № 1, част от бивш
магазин „Росица“, намиращ се в гр. Русе, ул.
Воден 1, ж.бл. „Трансстрой“, целият със ЗП от
267 кв. м, заедно с припадащите се ид. ч. от
общите части на сградата и от отстъпеното
право на строеж, при граници за целия имот:
североизток – меж дублоково пространство и
магазин 2; северозапад – магазин; югозапад – ул.
Воден; югоизток – трафопост, ул. Плиска и вход
на жил. блок, с пазарна стойност към датата на
продажбата 71 192 лв.;
5.2. Паричните суми:
– 68 500 лв., полу чена като действителна
стойност от продажбата на МАГАЗИН № 1, с
площ 68.50 кв.м с нот. акт вписан под № от дв.
вх. рег 9307 от 29.08.2003, Том 24, Акт номер
73, на СТЕНЛИ КОМЕРС ООД ЕИК 117544534,
представляваща пазарната стойност на имота
към датата на продажбата;
– 30 500 лв., полу чена като действителна
стойност от продажбата на МАГАЗИН № 2 „А“,
с площ 27.96 кв.м, с нот. акт вписан под № от
дв. вх. рег 11985 от 26.08.2004, Том 32, Акт но-
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мер 189 на Рачо Вълков Денчев ЕГН 3910285300,
представляваща пазарната стойност на имота
към датата на продажбата;
– 51 500 лв., полу чена като действителна
стойност от продажбата на МАГАЗИН № 2 „В“,
с площ 50.89 кв.м, с нот. акт вписан под № от дв.
вх. рег 15947 от 11.11.2004, Том 43, Акт номер 140,
на ЕТ ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ – РУСЕ – ДАНИЕЛА ЯЛЪМОВА ЕИК 117508278, представляваща пазарната стойност на имота към датата
на продажбата;
– 40 200 лв., получена като действителна стойност от продажбата на МАГАЗИН № 3, с площ
35.00 кв.м, с нот. акт вписан под № от дв. вх. рег
9357 от 29.08.2003, Том 24, Акт номер 107, на ЕТ
РУМЯНА ХИНКОВА – Д-Р К АСЪРОВА ЕИК
117515018, представляваща пазарната стойност
на имота към датата на продажбата;
– 10 800 лв., полу чена като действителна
стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „Ауди А 6“, с рег. № Р 0808 ВА, рама
№ WAUZZZ4BZYN080063, двигател № ASG000947,
цвят черен, представляваща пазарната стойност
на МПС към датата на продажбата;
– 31 000 лв., полу чена като действителна
с т ойнос т о т п рода жбата на лек а вт омоби л
марка и модел „Мерцедес C 500“, с рег. № Р
1100 ВА, рама № WDB2200751A016048, двигател
№ 11396030049769, цвят сив, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 6500 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил марка и
модел „Джип Чероки“, с рег. № Р 2020 ВА, рама
№ 2702M003, двигател № VV127389, цвят тъмносин, представляваща пазарната стойност на МПС
към датата на продажбата;
– 12 800 лв., полу чена като действителна
стойност от продажбата на лек автомобил марка и модел „Ауди А 4“, с рег. № Р 6688 РР, рама
№ WAUZZZ8DZVA279324, двигател № AEB117947,
цвят тъмносин, по пазарната стойност на МПС
към датата на продажбата;
– 8000 лв., получена като действителна стойност от продажбата на товарен автомобил марка
и модел „Мерцедес 814“, с рег. № Р 9833 ВА, рама
№ WDB67401315587036, двигател № 36690510145176,
цвят светлосин, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 18 000 лв., полу чена като действителна
стойност от продажбата на лек автомобил марка и модел „Мерцедес Бенц 200“, с рег. № Р
6655 АХ, рама № WDB2030451A135330, двигател
№ 11195532178433, цвят сив, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
5.3. Налични МПС:
Товарен автомобил, марка и модел „Мерцедес 609
Д“, с рег. № Р 4577 АХ, рама № WDB6680621P025723,
двигател № 36490610974371, цвят бял, с пазарна
стойност към настоящия момент 8000 лв.;
6. От „ДАВ ВИКТОР СИМОНОВ – ЕООД“:
6.1. Недвижим имот:
МАГАЗИН № 1, с обща площ 52.00 кв. м, в
това число търговска зала с площ от 46.50 кв. м,
склад с площ от 2.40 кв. м и преддверие и санитарен възел с площ от 3.10 кв. м, заедно с припадащите се ид. ч. от общите части на сградата,
при граници на магазина: ул. Панайот Хитов; ул.
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Борисова; магазин № 2; представляващ част от
бивш ресторант „Рила“, находящ се в гр. Русе,
ул. Борисова 49, целият със ЗП от 254 кв. м, при
съседи за целия имот: изток – ж. бл. Дунарит;
юг – жил. блок; запад – ул. Борисова; север – ул.
Панайот Хитов, с пазарна стойност към датата
на продажбата 111 873 лв.
6.2. Паричните суми:
– 53 000 лв., полу чена като действителна
стойност от продажбата на МАГАЗИН № 2, с
обща площ 35.68 кв.м, намиращ се в гр. Русе,
ул. Борисова 49, с нот. акт вписан под № от дв.
вх. рег 12491 от 04.11.2003, Том 32, Акт номер
51, на Милко Василев Йонков, представляваща
пазарната стойност на имота към датата на
продажбата;
– 70 000 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на МАГАЗИН № 3, с
обща площ 113.20 кв.м, намиращ се в гр. Русе,
ул. Борисова № 49, с нот. акт вписан под № от
дв. вх. рег 15330 от 30.12.2003, Том 39, Акт номер
77, на Лилия Ангелова Симеонова, представляваща пазарната стойност на имота към датата
на продажбата;
– 87 000 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на МАГАЗИН № 4, с
обща площ 57.55 кв.м, намиращ се в гр. Русе,
ул. Борисова № 49, с нот. акт вписан под № от
дв. вх. рег 12367 от 31.10.2003, Том 31, Акт номер
197, на Любомир Атанасов Корабов, представляваща пазарната стойност на имота към датата
на продажбата;
– 81 000 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на МАГАЗИН № 5, с
обща площ 54.30 кв.м, намиращ се в гр. Русе,
ул. Борисова № 49, с нот. акт вписан под № от
дв. вх. рег 12596 от 06.11.2003, Том 32, Акт номер
114, на Йорданка Калчева Георгиева, представляваща пазарната стойност на имота към датата
на продажбата;
– 73 000 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на МАГАЗИН № 6, с
обща площ 48.90 кв.м, намиращ се в гр. Русе,
ул. Борисова № 49, с нот. акт вписан под № от
дв. вх. рег 10884 от 02.10.2003, Том 28, Акт номер
67, на Армен Задиг Дюлгерян, представляваща
пазарната стойност на имота към датата на
продажбата;
7. От „ВУЛКАН – В.С. – ЕООД“:
7.1. Недвижими имоти:
– АПАРТАМЕНТ № 7, на трети жилищен
етаж, находящ се в гр. София, ул. Димитър
Хаджикоцев № 7, със ЗП 114.9 кв. м, при съседи:
изток – празно място; север – улица; юг – улица;
запад – апартамент № 8 и стълбище, заедно с
принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ
№ 2 с полезна площ 4.42 кв. м, при съседи: ул.
Д. Хаджикоцев, котелно, коридор, зимнично помещение № 3, и 3.52 % ид. ч. от общите части на
сградата и от правото на строеж върху УПИ, върху
който е построена сградата; с пазарна стойност
към м. януари 2010 г. 449 450 лв.;
– АПАРТАМЕНТ № 8, на трети жилищен
етаж, находящ се в гр. София, ул. Димитър
Хаджикоцев № 7, със ЗП 63.20 кв. м, при съседи:
изток – апартамент № 7; север – стълбище; юг –
улица; запад – апартамент № 9, заедно с 2.03 %
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ид. ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху УПИ, върху който е построена
сградата, съставляващ УПИ ХVІІІ – 37, 38, 39, в
кв. 231, по плана на гр. София, местността Лозенец, цялото с площ от 662 кв. м, при съседи:
ул. Димитър Хаджикоцев; ул. Цветна градина и
УПИ ХVІІ-36, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 247 217 лв.;
– СНЕК-БАР С ПРИСТРОЙКА НА ЕДИН
ЕТАЖ, на втория етаж с обща площ 415,35 кв. м,
в това число търговска площ 345.19 кв. м, санитарен възел и складово помещение 70.16 кв. м,
заедно с припадащите се 40,284 % ид. ч. от общите части на сградата, при граници за имота:
улица, терен на комплекса, находящ се в ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, представляващ масивна
двуетажна сграда със сутерен, целият със ЗП 252
кв.м, построен върху общинска земя, за който
е отстъпено право на строеж, находящ се в ПИ
163, кв. 591, по плана на Русе, комплекс ДРУЖБА-3, ул. Даме Груев, а по СКИЦА НА СГРАДА
№ 7403/27.07.2009 г., с идентификатор 63427.4.520.4,
гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед РД-18-91/15.12.2007 г.на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Адрес на сградата:
гр. Русе квартал ДРУЖБА 3 ул. ДАМЕ ГРУЕВ,
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.4.520, Застроена площ: 353 кв.м,
Брой етажи: 3 Предназначение: Сграда за търговия
Стар идентификатор: 63427.4.520.1; 63427.4.520.2;
63427.4.520.3 с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 138 766 лв.;
– АПАРТАМЕНТ № 2, на втория етаж, в
секция „Б“, в обществено-жилищен комплекс
„ДАВ-1“, с адм. адрес ул. Янтра и ул. Студентска
7, в ж.к. Възраждане, с площ 98.66 кв.м, в това
число ЗП 79.86 кв. м, при граници за апартамента:
апартамент № 1, коридор, терен на комплекса,
заедно с прилежащото избено помещение № 2 с
площ от 4.35 кв. м, при граници: коридор, изба
№ 1, асансьорна шахта, заедно с припадащите се
1.317 % ид. части от общите части на сградата и
толкова ид. ч. от УПИ VІІ – 3720, в квартал 380,
по кадастралния план гр. Русе, ж.к. Възраждане,
ЕК АТТЕ 63427, като имот 3720 има площ 1106
кв. м, а УПИ VІІ е с площ от 1148 кв. м и е
отреден за жилищно застрояване, при граници:
УПИ VІ – 3720, ул. Янтра, ул. Студентска, а по
СХЕМА № 7398/27.07.2009 г. НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор
63427.1.168.1.26, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе ул. СТУДЕНТСК А № 7
ет. 2 ап. 2 Самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 63427.1.168 Предназначение на
самостоятелния обект: Жилище, апартамент
Брой нива на обекта: 1 Площ по документ:
81.35 кв.м Прилежащи части:...Ниво: 1 Съседни
самостоятелни обекти в сградата: На същия
етаж: 63427.1.168.1.27, 63427.1.168.1.25 Под обекта:
няма Над обекта: 63427.1.168.1.32 Стар идентификатор: няма;
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– МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА – МАНДРА със ЗП 500 кв.м, с асфалтова площадка,
шосе до сградата, трафопост с пл.10 кв.м, ведно с
пристроените към него – работилница със ЗП 31
кв.м и склад със ЗП 18 кв.м, ведно с прилежащ
терен от 6484 кв.м, който терен представлява
имот № 069025, в землището на с. Семерджиево
ЕКАТТЕ 66158, общ. Русе, обл. Русе, местността
„Смилекин“, категория трета, с начин на трайно ползване – стопански двор, при граници за
целия имот: имот № 068004; имот № 068001;
имот № 0 0 0105; имот № 0 0 0111, придобит с
нотариален акт № 023, том І, рег. № 744, дело
№ 15/24.01.2006 г., вписан в СВ Русе с № от дв.
вх. рег. 578 от 24/01/2006 том І акт № 200, с пазарна стойност към м. януари 2010 г. 437 808 лв.;
– ЕДНОЕТАЖНА, ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, застроена върху площ от 86.00
кв.м, заедно с 58/310 ид.ч. от УПИ ХХV-839, от кв.
85, по кадастралния план на гр. Русе, по ул. Баба
Тонка № 1, ЕКАТТЕ 63427, целият с площ от 315
кв.м по скица, а по нот. акт с площ от 310 кв.м,
при граници: ПИ 840, ПИ 838, ул. Баба Тонка, ул.
Княжеска, а по СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 7427/27.07.2009 г. поземлен имот с идентификатор 63427.2.839, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед РД-18-18/6.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, Адрес на
поземления имот: гр. Русе, п.к.7000 ул. БАБА ТОНКА № 1 Площ: 317 кв.м Трайно предназначение
на територията: Урбанизирана Начин на трайно
ползване. За архитектурен паметник на културата
Стар идентификатор. 839, квартал: 85 Съседи:
63427.2.413, 63427.2.788, 63427.2.838, 63427.2.840, в
който имот се намират следните сгради: 1. Сграда 63427.2.839.1: застроена площ 174 кв.м, брой
етажи 2, предназначение: Сграда – паметник на
културата, 2. Сграда 63427.2.839.2: застроена площ
82 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Друг вид
сграда за обитаване, с пазарна стойност към м.
януари 2010 г. 53 355 лв.;
– ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 66.05
кв. м, находящо се в гр. Русе, по ул. Баба Тонка 1,
на втория етаж от двуетажна жилищна сграда,
построена на ъгъла между улуците „Баба Тонка“
и „Княжеска“, заедно с ½ ид. ч. от обслужващи
помещения със ЗП 12.74 кв. м, изба със ЗП 10.74
кв. м, и изба със ЗП 16.68 кв. м, при съседи на
жилището: изток – ул. Баба Тонка; юг – ул. Княжеска; запад – жилище; север – вътрешен двор
и стълбище, заедно с 5/33 ид.ч. от общите части
на сградата, заедно със 137/310 ид. ч. от дворното място, цялото с площ от 315 кв. м по скица,
представляващо неурегулиран ПИ 839, в кв. 85, по
кадастралния план на гр. Русе, EКАТТЕ 63427, за
който е отреден УПИ ХХV – 839, при граници за
целия имот: ул. Баба Тонка, ул. Княжеска, УПИ
ХХVІ – 840, УПИ ХХІV – 838, а по СКИЦА НА
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 7427/27.07.2009 г. поземлен имот с идентификатор 63427.2.839 гр. Русе,
общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-18/6.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, Адрес на поземления имот:
гр. Русе, п.к.7000 ул. БАБА ТОНКА № 1 Площ:
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317 кв.м Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана Начин на трайно ползване. За
архитектурен паметник на културата Стар идентификатор. 839, квартал: 85 Съседи: 63427.2.413,
63427.2.788, 63427.2.838, 63427.2.840, в който имот се
намират следните сгради: 1. Сграда 63427.2.839.1:
застроена площ 174 кв.м, брой етажи 2, предназначение: Сграда – паметник на културата, 2.
Сграда 63427.2.839.2: застроена площ 82 кв.м, брой
етажи 1, предназначение: Друг идентификатор
63427.2.839.1, с площ 174 кв. м, брой етажи – 2,
предназначение – паметник на културата, с пазарна стойност към м. януари 2010 г. 164 308 лв.;
– Недвижим имот от обособено жилище на
втория етаж от двуетажната жилищна сграда,
находяща се в гр. Русе, по ул. Баба Тонка № 1,
построена на ъгъла между улиците Баба Тонка
и Княжеска, а именно: ПОЛОВИН КОРИДОР /
вестибюл/, западна стая от 13.85 кв.м, част от
западната стая, кухня ниша, балкон, WC /стар/
с обща застроена площ 46.80 кв.м, заедно с ¼
ид. ч. от обслужващите помещения: маза, таван
и стълбище, заедно с 2/33 ид. ч. от общите части
на сградата, заедно с 1/2 ид.ч. от 15/318 ид.ч. от
дворното място, цялото с площ от 315 кв.м по
скица, представляващо неурегулиран поземлен
имот № 839, в кв. 85, по кадастралния плана
на гр. Русе, ЕКАТТЕ 63427, а по документ за
собственост представляващ урегулиран парцел
ІХ-11, от кв. 85, по плана на града, при граници за целия имот по скица: ул. Баба Тонка, ул.
Княжеска, ПИ 840, ПИ 838, а по СКИЦА НА
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 7427/27.07.2009 г. поземлен имот с идентификатор 63427.2.839 Гр. Русе,
общ. Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-18/6.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, Адрес на поземления имот:
гр. Русе, п.к.7000 ул. БАБА ТОНКА № 1 Площ:
317 кв.м Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана Начин на трайно ползване. За
архитектурен паметник на културата Стар идентификатор. 839, квартал: 85 Съседи: 63427.2.413,
63427.2.788, 63427.2.838, 63427.2.840, в който имот се
намират следните сгради: 1. Сграда 63427.2.839.1:
застроена площ 174 кв.м, брой етажи 2, предназначение: Сграда – паметник на културата,
2. Сграда 63427.2.839.2: застроена площ 82 кв.м,
брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда
за обитаване, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 30 954 лв.;
– 232/452 кв. м ид. ч. от застроено дворно
място, цялото с площ от 452 кв. м, представляващо
имот пл. № 840, с площ от 452 кв. м, за който
е образуван УПИ ХХVІ с площ от 961 кв. м и
е отреден за обществено застрояване, в кв. 85,
по кадастралния план на гр. Русе, ул. Княжеска
№ 37, при граници: ул. Княжеска; имот ХХІV-838;
имот ХХV-839; имот ХХVІ-841; ХХVІІ-842, заедно
с РЕАЛЕН ДЯЛ ОТ МАСИВНАТА ДВУЕТАЖНА СГРАДА, в гореописаното дворно място,
който реален дял се намира в източната част на
втория етаж на сградата, заедно със съответните
ид. ч. от общите части на сградата, припадащи
се на този реален дял по правилата на етажната собственост, а по СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ № 7428/27.07.2009 г. Поземлен имот с
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идентификатор 63427.2.840, гр. Русе, общ. Русе,
обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18 /
16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АК Последно изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри, засягащо поземления
имот – няма изменение Адрес на поземления
имот: гр. Русе, п.к.7000 ул. КНЯЖЕСКА № 37
Площ: 452 кв.м Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване:
Ниско застрояване (до 10 т) Стар идентификатор:
840, квартал: 85, парцел: ХХУ1-840,841 Съседи:
63427.2.843, 63427.2.413, 63427.2.839, 63427.2.838,
63427.2.837, 63427.2.842, в който имот се намират
следните сгради: 1. Сграда 63427.2.840.1: застроена площ 209 кв.м, брой етажи 2, предназначение: Сграда – паметник на културата 2. Сграда
63427.2.840.2: застроена площ 34 кв.м, брой етажи
2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване
3. Сграда 63427.2.840.3: застроена площ 44 кв.м,
брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда
за обитаване 4. Сграда 63427.2.840.4: застроена
площ 5 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Друг
вид сграда за обитаване, с пазарна стойност към
м. януари 2010 г. 145 200 лв.;
– ДЕСЕН МАГАЗИН, находящ се в гр. Русе,
ул. К н я жеска 37, със заст роена п лощ 53.50
кв. м, изба под него с площ 40.90 кв. м, заедно с
10/205 ид. ч. от общите части на сграда и 31/452
ид. ч. от дворното място, цялото с площ от 452
кв. м, а съгласно схема № 8793/07.09.2009 г. е с
идентификатор 63427.2.840.1.1, по кадастралната
карта на гр. Русе, одобрена със Заповед № РД
18-18/16.05.2007 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по кадастъра, с адрес гр. Русе, ул.
Княжеска 37, ет. 0, самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 63427.2.840, предназначение
на самостоятелния обект: за търговска дейност,
брой нива на обекта: 1, площ по документ: 53.50
кв.м прилежащи части: Изба с площ 40.90 кв. м
и 10/205 ид. ч. от сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
няма, под обекта: няма, над обекта: няма., с пазарна стойност към м. януари 2010 г. 180 500 лв.;
– 45/450 ид. ч. от дворно място, находящо
се в гр. Русе, ул. Княжеска 37, цялото с площ
от 450 кв. м, съставляващо имот пл. № 12, в
кв. 85 по плана на града по нот. акт, а по скица
представляващ имот № 840, с площ от 452 кв. м,
за който е образуван УПИ ХХVІ с площ от 961
кв. м и е отреден за обществено застрояване,
в кв. 85, по кадастралния план на гр. Русе,
ЕКАТТЕ 63427, общ. Русе, обл. Русе, заедно с
построената в имота ЕДНОЕТАЖНА, МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от две
стаи, кухня и антре, част над маза, по СКИЦА
Н А ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 7428/27.07.2009 г.
в поземлен имот с идентификатор 63427.2.840,
и всички подобрения в двора, при граници за
терена: ул. Княжеска“, имот ХХV-839; 838, имот
ХХVІІ-842; имот ХХVІ-841, с пазарна стойност
към м. януари 2010 г. 118 000 лв.;
– Поземлен имот с идентификатор 63427.2.1339,
с ъгласно С К И Ц А Н А ПОЗЕМ Л ЕН И МОТ
№ 7421/27.07.2009 г., гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе,
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
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одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, Последно
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма
изменение, Адрес на поземления имот: гр. Русе,
п.к. 7000, ул. СТРАХИЛ ВОЙВОДА № 1, Площ:
242 кв.м, Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване. Ниско застрояване (до 10 м), Стар идентификатор:
квартал: 279, парцел: ІІ-1339, Съседи: 63427.2.1341,
63427.2.1340, 63427.2.1494, 63427.2.1593, 63427.2.1338,
придобит с нотариален акт № 19, том 50, рег. 17341,
дело 12660 от 15.11.2007 г., нотариален акт № 107,
том 48, рег. 16762, дело 12264 от 06.11.2007 г., нотариален акт № 17, том 50, рег. 17337, дело 12658 от
15.11.2007 г., нотариален акт № 18, том 50, рег. 17339
дело 12658 от 15.11.2007 г., заедно с построената
пететажна /ЖИЛИЩНА СГРАДА „ДАВ – 7“
С МАГАЗИНИ И ВЪНШНИ В и К ВРЪЗКИ/,
четвърта категория, със ЗП 187.00 кв. м, а РЗП
1186.40 кв. м, съгласно Разрешение за строеж на
осн. чл. 148, ал. 2 от ЗУТ № 373/29.04.2008 г., и
Разрешение за строеж на осн. чл. 148, ал. 2 от
ЗУТ № 237/31.03.2008 г., издадени от главния архитект на Община Русе, с пазарна стойност на
така построената сграда към настоящия момент
в размер общо на 1 549 960 лв., в това число 14
самостоятелни обекта, а именно:
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /-1/, по СХЕМА № 12115/02.12.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1339.4.16, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-18/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на
имота: гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. -1,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с паз. стойност към м. януари 2010 г.
83 600 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /0/, по СХЕМА № 12114/02.12.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1339.4.15, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-18/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на
имота: гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 0,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 273 840 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /1/, по СХЕМА № 12116/02.12.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1339.4.2, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 1, ап. 2,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 115 000 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /1/, по СХЕМА № 12117/02.12.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1339.4.3, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
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гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 1, ап. 3,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 86 000 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /2/, по СХЕМА № 12118/02.12.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1339.4.4, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 2, ап. 4,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 84 100 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /2/, по СХЕМА № 12119/02.12.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1339.4.5, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 2, ап. 5,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 123 200 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /2/, по СХЕМА № 12120/02.12.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1339.4.6, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 2, ап. 6,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 75 300 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /3/, по СХЕМА № 12121/02.12.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1339.4.7, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 3, ап. 7,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 95 800 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /3/, по СХЕМА № 12122/02.12.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1339.4.8, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 3, ап. 8,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност на недвижимия
имот към м. януари 2010 г. 134 900 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /3/, по СХЕМА № 12123/02.12.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1339.4.9, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 3, ап. 9,
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самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 82 200 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /4/, по СХЕМА № 12110/02.12.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1339.4.10, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 4, ап. 10,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 96 820 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /4/, по СХЕМА № 12111/02.12.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1339.4.11, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 4, ап. 11,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 74 300 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /4/, по СХЕМА № 12112/02.12.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1339.4.12, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 4, ап. 12,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 78 200 лв.;
– САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА,
на етаж /5/, по СХЕМА № 12113/02.12.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1339.4.13, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИД НА АГКК, адрес на имота:
гр. Русе, ул. Страхил войвода № 1, ет. 5, ап. 13,
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.2.1339, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 146 700 лв.;
– Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5651,
с ъгласно С К И Ц А Н А ПОЗЕМ Л ЕН И МОТ
№ 7439/27.07.2009 г., гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г.
на ИЗП ЪЛ Н И Т Е Л ЕН Д И РЕК ТОР Н А А К ,
Адрес на поземления имот: гр. Русе, бул. ЦАР
ОСВОБОДИТЕЛ № 110, Площ: 1319 кв.м, Трайно
предназначение на територията: Урбанизирана,
Начин на трайно ползване. За друг вид застрояване, Стар идентификатор: 63427.2.2569; 63427.2.5614;
63427.2.2569; 63427.2.5614, квартал: 199, Съседи
63427.2.2165, 63427.2.1647, 63427.2.2560, 63427.2.2211,
63427.2.2236, заедно със сградите, които се намират в имота: 1. Сграда 63427.2.5651.1: застроена
площ 87 кв.м, брой етажи 1, предназначение:
Сграда за търговия / СКИЦ А Н А СГРА Д А
№ 7435/27.07.2009 г./; 2. Сграда 63427.2.5651.2:
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застроена площ 19 кв.м, брой етажи 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване /СКИЦА
НА СГРА ДА № 7436/27.07.2009 г./; 3. Сграда
63427.2.5651.3: застроена площ 26 кв.м, брой етажи
1, предназначение: Сграда за търговия /СКИЦА
НА СГРА ДА № 7437/27.07.2009 г./; 4. Сграда
63427.2.5651.4: застроена площ 103 кв.м, брой етажи
1, предназначение: Сграда за търговия /СКИЦА
НА СГРАДА № 7438/27.07.2009 г./, съгласно с
обща пазарна стойност на целия недвижим имот
към м. януари 2010 г. 1 823 048 лв.;
– 75/230 ид. части с идентификатор 63427.2.2560,
с ъгласно С К И Ц А Н А ПОЗЕМ Л ЕН И МОТ
№ 7425/27.07.2009 г./, по кадастралната карта
на гр. Русе, одобрена със Заповед № РД 1818/16.05.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, с адрес: ул. Мария-Луиза
54, с площ 231 кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско
застрояване /до 10 м/, стар идентификатор:
кв. 199, парцел 2560, при съседи: 63427.2.5614;
63427.2.2211; 63427.2.2236; 63427.2.2569, заедно с
построените в имота: 1/ сграда с идентификатор
63427.2.2560.1 със застроена площ от 128 кв.м,
брой етажи – два, предназначение – жилищна
сграда еднофамилна; 2/ сграда с идентификатор
63427.2.2560.2 със застроена площ от 55 кв.м,
брой етажи – един, предназначение – друг вид
сграда за обитаване; 3/ сграда с идентификатор
63427.2.2560.3 със застроена площ от 21 кв.м,
брой етажи – един, предназначение – друг вид
сграда за обитаване; 4/ сграда с идентификатор
63427.2.2560.4 със застроена площ от 3 кв.м, брой
етажи – един, предназначение – постройка на
допълващо застрояване; 5/ сграда с идентификатор 63427.2.2560.5 със застроена площ от 2 кв.м,
брой етажи – един, предназначение – постройка
на допълващо застрояване, а по документ за
собственост, представляващ ДВОРНО МЯСТО,
находящо се в гр. Русе, по ул. Мария-Луиза 54,
цялото с площ 230 кв.м, образуващо имот пл.
№ 1, в кв. 199, по плана на града, заедно с ОТ построената в това дворно място масивна жилищна
сграда, цялата със ЗП 126 кв. м, САМО три стаи
на втория етаж, една стая под тях – в партера,
заедно с маза, клозет в етажа, ¾ ид. ч. от стълбището и от терасата към него, както и целият
таван над описаните три стаи и помещението
под стълбището, с правото да се преминава през
входа за мазата, при граници за целия имот: ул.
Клокотница, ул. Мария-Луиза, с пазарна стойност
към м. януари 2010 г. 126 503 лв.;
– ПОЗЕМ Л ЕН И МОТ с и ден т ифи к ат ор
63427.1.142, съгласно /СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ № 7418/27.07.2009 г./, по кадастралната
карта на гр. Русе, одобрена със Заповед № РД
18-91/15.12.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, с адрес: ул. Янтра 9, с
площ 559 кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско
застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: ІІ3581, кв. 322, при съседи: 63427.1.193; 63427.1.140;
63427.1.143, заедно с изградената до 9 етаж със
стоманобетонна конструкция, до 4 етаж с тухлени
стени /ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО
ОБСЛУЖВАЩ ПАРТЕР И ВЪНШНИ В и К
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ВРЪЗКИ/, трета категория, с РЗП 5738,68 кв. м,
съгласно Разрешение за строеж на осн. чл. 148,
ал. 2 от ЗУТ № 8/13.01.2009 г. издадено от главния архитект на Община Русе, с обща пазарна
стойност на целия недвижими имот заедно с
изградената в груб строеж незавършена сграда
към м. януари 2010 г. 2 215 000 лв.;
– ПОЗЕМ Л ЕН И МОТ с и ден т ифи к ат ор
63427.2.1382, съгласно СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ № 7422/27.07.2009 г., по кадастралната карта на гр. Русе, с адрес: ул. Алеко Константинов 1,
с площ 286 кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско
застрояване /до 10 м/, стар идентификатор:
кв. 262, парцел ХІІІ, при съседи: 63427.2.1402;
63427.2.1383; 63427.2.944; 63427.2.945, заедно с построената шестетажна ЖИЛИЩНА СГРАДА,
четвърта категория, със ЗП 289 кв. м, а РЗП
1362 кв. м, без акт образец 14 и без разрешение
за ползване, съгласно Разрешение за строеж на
осн. чл. 148, ал. 2 от ЗУТ № 156/10.03.2008 г.,
издадено от главния архитект на Община Русе,
с обща пазарна стойност на целия недвижим
имот заедно с изградената сграда към м. януари
2010 г. 2 250 000 лв.;
– ПОЗЕМ Л ЕН И МОТ с и ден т ифи к ат ор
63427.2.1682, съгласно СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ №7423/27.07.2009 г., по кадастралната
карта на гр. Русе, одобрена със Заповед № РД
18-18/16.05.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра, с адрес: ул. Д-р Петър
Берон 1, с площ 236 кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – средно застрояване – от 10 м до 15 м, стар
идентификатор: кв. 242, парцел VІІ – 1682, при
съседи: 63427.2.1710; 63427.2.5310; 63427.2.1671,
закупен от „ВУЛКАН В. С. – ЕООД“ – ЕООД,
ЕИК 117610071, с едноличен собственик и управител Виктор Епщайн, по нотариален акт № 98,
том ХІХ, рег. № 8042, дело № 4918/05.06.2008 г.,
нотариален акт № 113, том ІІ, рег. № 8375, дело
№ 235/05.06.2008 г., вписан в СВ Русе с № от
дв. вх. рег. 8042 от 05/06/2008, том ХІХ, акт
№ 98, и съгласно Разрешение за строеж на осн.
чл. 148, ал. 2 от ЗУТ № 21/18.01.2008 г., издадено
от главния архитект на Община Русе на „ВУЛКАН В. С. – ЕООД“ – ЕООД, ЕИК 117610071,
собственик и управител Виктор Епщайн, заедно
с построената АДМИНИСТРАТИВНА ОФИС
СГРАДА – НАДСТРОЙК А НА ТРИ ЕТА Ж А,
четвърта категория, със ЗП 219.38 кв. м, РЗП
666.45 кв. м, в имот УПИ VІІ – 1682, в кв. 242,
ул. Петър Берон № 1, по плана на гр. Русе, с
идентификатор 63427.2.1682.1, със застроена площ
221 кв. м, брой етажи – 1, предназначение – административна делова сграда, с пазарна стойност на
така построената сграда към настоящия момент
в размер общо на 2 276 492 лв., в това число 20
самостоятелни обекта, а именно:
– ОБЕКТ № 1, на етаж /0/, с обща площ от
168.00 кв. м, по СХЕМА № 7408/27.07.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1682.1.1, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
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сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: за търговска дейност, Брой нива на обекта:
1, Площ по документ: 168.00 кв.м, Прилежащи
части: Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти
в сградата: На същия етаж: няма, Под обекта:
63427.2.1682.1.20, 63427.2.1682.1.19, 63427.2.1682.1.18,
Над обекта: 63427.2.1682.1.3, 63427.2.1682.1.2,
63427.2.1682.1.5, 63427.2.1682.1.4, Стар идентификатор: няма, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 420 000 лв.;
– СКЛАД № 1, на етаж /-1/, с обща площ
от 58.00 кв. м, по СХЕМА № 7417/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.18, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: склад, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 58.00 кв.м, Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На
същия етаж: 63427.2.1682.1.19, Под обекта: няма,
Над обекта: 63427.2.1682.1.1, Стар идентификатор:
няма, с пазарна стойност към м. януари 2010 г.
122 512 лв.;
– ОФИС № 2, на етаж /-1/, с обща площ от
66.00 кв. м, по СХЕМА № 7440/27.07.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1682.1.19, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 66.00 кв.м, Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На
същия етаж: 63427.2.1682.1.20, 63427.2.1682.1.18,
Под обекта: няма, Над обекта: 63427.2.1682.1.1,
Стар идентификатор: няма, с паз. стойност към
м. януари 2010 г. 139 412 лв.;
– ОФИС № 3, на етаж /-1/, с обща площ от
31.00 кв. м, по СХЕМА № 7442/27.07.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1682.1.20, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 31.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На
същия етаж: 63427.2.1682.1.19, Под обекта: няма,
Над обекта: 63427.2.1682.1.1, Стар идентификатор:
няма, с пазарна стойност към м. януари 2010 г.
65 481 лв.;
– ОФИС № 1, на първи етаж, с обща площ
от 30.00 кв. м, по СХЕМА № 7441/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.2, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
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сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 30.00 кв.м. Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.3, Под обекта:
63427.2.1682.1.1, Над обекта: 63427.2.1682.1.6, Стар
идентификатор: няма, с паз. стойност към м. януари 2010 г. 86 252 лв.;
– ОФИС № 2, на първи етаж, с обща площ
от 31.00 кв. м, по СХЕМА № 7443/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.3, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 31.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.2, Под обекта:
63427.2.1682.1.1, Над обекта: 63427.2.1682.1.7, Стар
идентификатор: няма, с паз. стойност към м.
януари 2010 г. 89 127 лв.;
– ОФИС № 3, на първи етаж, с обща площ
от 38.00 кв. м, по СХЕМА № 7444/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.4, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 38.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.5, Под обекта:
63427.2.1682.1.1, Над обекта: 63427.2.1682.1.8, Стар
идентификатор: няма, с паз. стойност към м.
януари 2010 г. 109 252 лв.;
– ОФИС № 4, на първи етаж, с обща площ
от 30.00 кв. м, по СХЕМА № 7445/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.5, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 30.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.4, Под обекта:
63427.2.1682.1.1, Над обекта: 63427.2.1682.1.9, Стар
идентификатор: няма, с паз. стойност към м. януари 2010 г. 86 252 лв.;
– ОФИС № 5, на втори етаж, с обща площ
от 31.00 кв. м, по СХЕМА № 7446/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.6, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
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документ: 31.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.7, Под обекта:
63427.2.1682.1.2, Над обекта: 63427.2.1682.1.10, Стар
идентификатор: няма, с паз. стойност към м.
януари 2010 г. 82 127 лв.;
– ОФИС № 6, на втори етаж, с обща площ
от 32.00 кв. м, по СХЕМА № 7447/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.7, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 32.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.6, Под обекта:
63427.2.1682.1.3, Над обекта: 63427.2.1682.1.11,
Стар идентификатор: няма, с паз. стойност към
м. януари 2010 г. 92 002 лв.;
– ОФИС № 7, на втори етаж, с обща площ
от 38.00 кв. м, по СХЕМА № 7448/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.8, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 38.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.9, Под обекта:
63427.2.1682.1.4, Над обекта: 63427.2.1682.1.12,
Стар идентификатор: няма, с паз. стойност към
м. януари 2010 г. 109 253 лв.;
– ОФИС № 8 на втори етаж, с обща площ
от 31.00 кв. м, по СХЕМА № 7449/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.9, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 31.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.8, Под обекта:
63427.2.1682.1.5, Над обекта: 63427.2.1682.1.13, Стар
идентификатор: няма, с паз. стойност към м.
януари 2010 г. 89 127 лв.;
– ОФИС № 9, на трети етаж, с обща площ
от 31.00 кв. м, по СХЕМА № 7409/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.10, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 31.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
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На същия етаж: 63427.2.1682.1.11, Под обекта:
63427.2.1682.1.6, Над обекта: 63427.2.1682.1.14, Стар
идентификатор: няма, с паз. стойност към м.
януари 2010 г. 89 127 лв.;
– ОФИС № 10, на трети етаж, с обща площ
от 32.00 кв. м, по СХЕМА № 7410/27.07.2009 г.
с идентификатор 63427.2.1682.1.11, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 31200 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.10, Под обекта:
63427.2.1682.1.7, Над обекта: 63427.2.1682.1.15, Стар
идентификатор: няма, с пазарна стойност към м.
януари 2010 г. 92 002 лв.;
– ОФИС № 11, на трети етаж, с обща площ
от 39.00 кв. м, по СХЕМА № 7411/27.07.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1682.1.12, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 39.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.13, Под обекта:
63427.2.1682.1.8, Над обекта: 63427.2.1682.1.16, Стар
идентификатор: няма, с пазарна стойност към м.
януари 2010 г. е 111 678 лв.;
– ОФИС № 12, на трети етаж, с обща площ
от 31.00 кв. м, по СХЕМА № 7412/27.07.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1682.1.13, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 31.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.12, Под обекта:
63427.2.1682.1.9, Над обекта: 63427.2.1682.1.17, Стар
идентификатор: няма, с пазарна стойност към м.
януари 2010 г. е 89 127 лв.;
– ОФИС № 13, на четвърти етаж, с обща площ
от 31.00 кв. м, по СХЕМА № 7413/27.07.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1682.1.14, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 31.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.15, Под обекта:
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63427.2.1682.1.10, Над обекта: няма, Стар идентификатор: няма, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 89 127 лв.;
– ОФИС № 14, на четвърти етаж, с обща площ
от 33.00 кв. м, по СХЕМА № 7414/27.07.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1682.1.15, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 33.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.14, Под обекта:
63427.2.1682.1.10, 63427.2.1682.1.11, Над обекта:
няма, Стар идентификатор: няма, с пазарна стойност към м. януари 2010 г. 94 878 лв.;
– ОФИС № 15, на четвърти етаж, с обща площ
от 42.00 кв. м, по СХЕМА № 7415/27.07.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1682.1.16, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 42.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.17, Под обекта:
63427.2.1682.1.12, Над обекта: няма, Стар идентификатор: няма, с пазарна стойност към м. януари
2010 г. 120 753 лв.;
– ОФИС № 16, на четвърти етаж, с обща площ
от 32.00 кв. м, по СХЕМА № 7416/27.07.2009 г. с
идентификатор 63427.2.1682.1.17, гр. Русе, общ.
Русе, обл. Русе, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1818/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА АГКК, Адрес на имота: гр. Русе, Д-р Петър
Берон 1, Самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, Предназначение на самостоятелния
обект: офис, Брой нива на обекта: 1, Площ по
документ: 32.00 кв.м Прилежащи части: Ниво:
1, Съседни самостоятелни обекти в сградата:
На същия етаж: 63427.2.1682.1.16, Под обекта:
63427.2.1682.1.12, 63427.2.1682.1.13, Над обекта:
няма, Стар идентификатор: няма, с пазарна стойност към м. януари 2010 г. 92 003 лв.;
– МАГАЗИН № 8 на първи етаж, с обща площ
18.42 кв. м, в това число търговска зала с площ от
15.31 кв. м, санитарен възел и складово помещение
с площ от 3.11 кв. м, заедно с припадащите се
1.788 % ид. ч. от общите части на сградата, при
граници за магазина: магазин № 6, магазин № 7,
общи части, улица, находящ се в ТЪРГОВСКИ
ОБЕКТ представлявящ масивна двуетажна сграда
със сутерен, целият със ЗП 252 кв. м, находящ се
в ПИ 163, в кв. 591 по плана на гр. Русе, комплекс
Дружба 3, ул. Даме Груев, при съседи на обекта:
ул. Даме Груев и от две страни междублоково
пространство, с пазарна стойност към датата на
продажбата 23 417 лв.
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– МАГАЗИН № 7 на първи етаж, с площ 28.59
кв. м, в това число търговска зала с площ от 23.76
кв. м, санитарен възел и складово помещение
с площ от 4.83 кв. м, заедно с припадащите се
2.774 % ид. ч. от общите части на сградата, при
граници за магазина: магазин № 5, магазин № 6,
магазин № 8, поземлен имот, улица, находящ се
в ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, представлявящ масивна
двуетажна сграда със сутерен, целият със ЗП 252
кв. м, находящ се в ПИ 163, в кв. 591 по плана
на гр. Русе, комплекс Дружба 3, ул. Даме Груев,
при съседи на обекта: улица и от две страни
междублоково пространство, с пазарна стойност
към датата на продажбата 36 346 лв.;
– АПАРТАМЕНТ 3, на втория етаж, в секция
„Б“, в обществено-жилищен комплекс „ДАВ-1“,
с адм. адрес ул. Янтра и ул.Студентска, в ж.к.
Възраждане, гр. Русе, със застроена площ 68.34
кв. м, при граници за апартамента: апартамент
№ 2; коридор; терен на комплекса, заедно с
прилежащо избено помещение № 3 с площ 3.55
кв. м, при граници: коридор, коридор, изба № 4,
заедно с припадащите се 1.116 % ид. части от
общите части на сградата и толкова ид. ч. от
УПИ VІІ-3720, в квартал 380 по кадастралния
план гр. Русе, ж.к. Възраждане, ЕКАТТЕ 63427,
като имот 3720 има площ 1106 кв. м, а УПИ VІІ
е с площ от 1148 кв. м и е отреден за жилищно
застрояване, при граници: УПИ VІ – 3720; ул.
Янтра; ул. Студентска, с паз. стойност към датата
на продажбата 86 880 лв.;
– МАГАЗИН № 13, в партерния етаж на жилищна сграда с обществен партер и подземни
гаражи „ДАВ – 2“, с административен адрес ул.
Плиска № 52, в ж.к. Възраждане, гр. Русе, с обща
площ 49.62 кв. м, в това число чиста застроена
площ от 44.37 кв. м и състоящ се от търговска
площ и сервизно помещение, при граници за
магазина: магазин № 12; жилищен вход; улица,
заедно с припадащите се 0.633 % ид. ч. от общите
части на сградата и толкова идеални части от
отстъпеното право на строеж върху общински
терен, представляващ УПИ І – отреден за жилищно строителство, обществено обслужване,
трафопостове и озеленяване, в квартал 377, по
кадастралния план на гр. Русе, ж.к. Възраждане,
ЕКАТТЕ 63427, при граници за терена: север – ул.
Плиска; изток – ж.бл. Перла; запад – ул. Янтра;
юг – ул. Неофит Рилски, с пазарна стойност към
датата на продажбата 56 407 лв.;
– МАГАЗИН № 4, в партерния етаж на жилищна сграда с обществен партер „ДАВ – 4“, с
административен адрес ул. Янтра № 12, съгласно
удостоверение за данъчна оценка, ж.к. Възраждане, гр. Русе, с обща площ 47.84 кв. м, състоящ
се от търговска зала, складово помещение, санитарен възел, при граници за магазина: магазин
№ 3; магазин № 5; улица, както и с припадащите
се 1.025 % ид. ч. от общите части на сградата, и
толкова идеални части от УПИ VІ – 3720, в кв.
380, по кадастралния план на кв. Възраждане,
гр. Русе, ЕКАТТЕ 63427, като УПИ VІ има площ
от 925 кв. м и е отреден за жилищно застрояване,
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при граници: УПИ VІІ – 3720, ул. Янтра, УПИ
V – 3719, 3720, с пазарна стойност към датата на
продажбата 60 818 лв.;
7.2. Паричните суми:
– 345 549 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на 17 бр. МАГАЗИНИ
в ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС, представляващ
масивна двуетажна сграда, находящ се в гр. Русе,
ЖК „Дружба“ ул. Даме Груев, построен върху
общинска земя, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 163, в кв.
591 по плана на гр. Русе, продадени с нот. актове,
описани в раздел V от обстоятелствената част от
№ 28.03 до № 28.18, която е и пазарната стойност
на имотите към датата на продажбата;
– 381 800 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на 10 бр. МАГАЗИНИ
и 1 бр. КАФЕ БАР, намиращи се в партерния
етаж на осеметажната сграда блок „Афродита“,
по бул. Цар Освободител 86, гр. Русе;
– 4 985 084 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на жилища, гаражи, и
търговски обекти в ЖИЛИЩЕН БЛОК „ВУЛКАН“, ул. Дондуков-Корсаков 19, гр. Русе, УПИ
VІ – 173, квартал 113;
– 3 857 800 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на жилища, гаражи, и
търговски обекти, намиращи се в ОБЩЕСТВЕНО
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ДАВ – 1, ул. Янтра и
ул. Студентска, кв. Възраждане, гр. Русе, УПИ
VІІ – 3720, кв. 80;
– 5 732 827 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на жилища, гаражи, и
търговски обекти, намиращи се в ЖИЛИЩНА
СГРАДА на един и осем етажа с обществен
партер и подземни гаражи – тела А и Б, В, Г,
Д – ДАВ 2, с административен адрес: гр. Русе,
ж.к. Възраждане, ул. Плиска 52, УПИ І, кв. 377;
– 10 328 533 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на жилища, гаражи, и
търговски обекти, намиращи се в ОБЩЕСТВЕНО ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ДАВ – 3, ул.
Студентска и ул. Янтра, гр. Русе, УПИ ІІ – 3632,
квартал 378;
– 4 107 900 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на жилища, гаражи, и
търговски обекти, намиращи се в ЖИЛИЩНА
СГРАДА С ОБЩЕСТВЕН ПАРТЕР – „ДАВ 4“,
гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Янтра № 12, УПИ
VІ – 3720, в кв. 380, по плана на гр. Русе;
– 3 060 074 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на жилища, гаражи, и
търговски обекти, намиращи се в ЖИЛИЩНА
СГРА ДА С ОБЩЕСТВЕНО – ОБСЛУЖВАЩ
ПАРТЕР – „ДАВ 6“, гр. Русе, ул. Алеко Константинов, ул. Духовно Възраждане 45 /ъгъла/,
УПИ ХІІ-1401, 1402, кв. 262, по плана на гр. Русе;
7.3. налични МПС:
– лек автомобил марка и модел „Шевролет
Авео“ с рег. № Р 6374 РК, рама № KL1SF697J8W012436,
двигател № F14D36751931, цвят жълт, с пазарна
с т ой но с т на М ПС к ъм нас т оя щ и я момен т
24 000 лв.;
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– лек автомобил марка и модел „Шевролет
Авео“ с рег. № Р 7103 РК, рама № KL1SF697J8W031629,
двигател № F14D36939491, цвят жълт, с пазарна стойност на МПС към настоящия момент
24 000 лв.;
– лек автомобил марка и модел „Шевролет
Авео“ с рег. № Р 7104 РК, рама № KL1SF697J8W031630,
двигател № F14D36946031, цвят жълт, с пазарна стойност на МПС към настоящия момент
24 000 лв.;
– лек автомобил марка и модел „Шевролет
Авео“ с рег. № Р 8711 РК, рама № KL1SF697J8W015780,
двигател № F14D36734121, цвят жълт, с пазарна стойност на МПС към настоящия момент
24 000 лв.;
– лек автомобил марка и модел „Шевролет
Авео“ с рег. № Р 8712 РК, рама № KL1SF697J8W015781,
двигател № F14D36843541, цвят жълт, с пазарна стойност на МПС към настоящия момент
24 000 лв.;
– лек автомобил марка БМВ, модел X 5
2007, бензин 4800 куб.см, придобит по фактура (invoice) 0552 от 26.03.2008 г. на името на
ВУЛК А Н-В.С. – ЕООД“ ЕООД, с фа к т у рна
стойност 22 0 0 0 щатск и долара /писмо изх.
У-1001/0004/28.08.2009 г. на Агенция митници
Русе/, с пазарна стойност на МПС към настоящия
момент 78 400 лв.;
7.4. Паричните суми от продажби на МПС:
– 62 000 лв., получена като действителна
с т ойнос т о т п рода жбата на лек а вт омоби л
марка и модел „БМВ 530 ХД“, с рег. № Р 0101
АК, рама № WBANM710X0CP16112, двигател
№ 28896153306D3, цвят черен металик, представляваща пазарната стойност на МПС към датата
на продажбата;
– 40 0 0 0 лв., пол у чена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Тойота РАВ 4“ с рег. № Р 0101
РА, рама № BBTJTMBN33V406005659, двигател
№ 1AZ5344388, цвят черен металик, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на
продажбата;
– 53 800 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „Ауди А 8 4.2 Куатро“ с рег. № Р 0808
РВ, рама № WAUZZZ4EX6N003228, двигател
№ BFM032556, цвят черен металик, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на
продажбата;
– 57 600 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на Колесен трактор
модел „Беларус 952“ с рег. № Р 2247 ЕХ, рама
№ 90900228, двигател № 161693, цвят бордо, представляваща пазарната стойност на МПС към
датата на продажбата;
– 120 000 лв., получена като действителна стойност от продажбата на лек автомобил
марка и модел „Порше Кайен“ с рег. № Р 2900
РС, рама № W P1Z Z Z9PZ3L A44801, двигател
№ M480081302842, цвят черен металик, представляваща пазарната стойност на МПС към датата
на продажбата;
– 236 000 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на лек автомобил марка и модел „Бентли Континентал“ с рег. № Р
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3800 РК, рама № SCBCE63W34C023362, двигател
№ BEB005055, цвят черен, представляваща пазарната стойност на МПС към датата на продажбата;
– 34 000 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „Порше Бокстер“ с рег. № Р 8080 РН,
рама № WP0ZZZ98Z2U602846, двигател без номер,
цвят жълт, представляваща пазарната стойност
на МПС към датата на продажбата;
– 290 000 лв., получена като действителна
стойност от продажбата на лек автомобил марка
и модел „Ферари Спайдър F1“ с рег. № Р 888888,
рама № ZFFEZ59B000149656, двигател без номер,
цвят червен, представляваща пазарната стойност
на МПС към датата на продажбата;
Или общо сумата 893 400 лв., ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното
є изплащане.
7.5. Парични суми, включени в имуществото
на „Вулкан-В.С. – ЕООД“
– 2 575 200 лв., преведени от Виктор Симонов
Епщайн чрез СИБАНК АД, по разплащателна
сметка № BG07STSA93000004102773 в Банка
„ДСК“, ведно със законната лихва върху тази
сума до окончателното є изплащане.
13370
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 679 във връзка с чл. 670, ал. 3 ТЗ с разпореждане от 13.12.2011 г. призовава кредиторите по т.д.
№ 38/2010 по описа на Кюстендилския окръжен
съд за участие в открито съдебно заседание на
05.01.2012 г. от 11 ч. в Кюстендил, ул. Гороцветна
31, Съдебната палата, за разглеждане на искането
на ЕТ „Буран – Иван Стойчев“, ЕИК 826053879,
за отмяна решенията на първото събрание на
кредиторите, състояло се на 14.12.2010 г., с които
беше изслушан и приет докладът на временния
синдик Борис Любенов Борисов и с което беше
избран комитет на кредиторите.
13282

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
Красимира Иванова Попова – ликвидатор на
Фондация „Културен диалог – 21“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на
настоятелството на фондацията на 20.02.2012 г.
в 9 ч. в управлението на фондацията – София,
ул. Хан Крум 12, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на ликвидатора и баланса
към него; 2. приемане доклада на ликвидатора;
3. освобождаване на ликвидатора от отговорност;
4. вземане на решение за заличаване на фондацията. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13366
11. – Управителният съвет на сдружение
„Клуб по ориентиране Рила – София“, по своя
инициатива на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
22.02.2012 г. в 18,30 ч. в читалище „Бъднина“,
София, ж.к. Младост 4, бл. 464, при следния дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава; 2.
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избор на ръководни органи. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
13344
10. – Управителният съвет на „Сдружение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура
в България“, София, на основание чл. 33 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 26.02.2012 г. в 10 ч. в аулата на
Лесотехническия университет, София, ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски 10, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет за 2011 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3.
утвърждаване на щатно разписание за персонала,
работещ по трудов договор със сдружението, за
2012 г.; 4. приемане на бюджета на сдружението за
2012 г.; 5. прекратяване на мандата на членове на
управителния съвет по тяхна молба; 6. попълване
състава на управителния съвет; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 34 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден от 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Документите за провеждане на общото събрание са на разположение
на членовете на сдружението и се намират в
канцеларията на ул. Дъбница 3, София.
13297
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб на възпитаниците на
Испанската гимназия – София“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 07.03.2012 г. в 18 ч. в аулата на 164 ГПИЕ „М.
де Сервантес“, намираща се на ул. Султан тепе
1, София, при следния дневен ред: 1. отчет за
работата на сдружението; 2. финансов отчет; 3.
избор на управителен съвет; 4. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
13337
14. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация по физикална медицина
и рехабилитация“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 25 от устава свиква
общо събрание на 16.03.2012 г. в 13 ч. в зала № 10
на Военно-медицинска академия, София, при
следния дневен ред: 1. доклад на председателя за
извършената дейност през годината; 2. приемане
на годишен финансов отчет на сдружението; 3.
избор на нов управителен съвет на АФМР; 4. избор
на председател и зам.-председател; 5. промени
в устава и адреса на управление; 6. обсъждане
на актуални въпроси за специалността ФМР; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе при
същия дневен ред и ден от 14 ч. на същото място.
13296
14. – Управителният съвет на сдружение
„Национален комитет на България в Световния
енергиен съвет“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 23.03.2012 г. в 14 ч. в София, ул. Триадица 8,
при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на
сдружението през 2011 г.; 2. приемане на бюджета
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на сдружението и определяне размера на членския
внос за 2012 г.; 3. приемане на работна програма
за 2012 г.; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
разни. Материалите по дневния ред на събранието
ще бъдат на разположение на членовете на сдружението след 10.02.2012 г. всеки работен ден от
9 до 17 ч. в седалището на сдружението, София,
ул. Триадица 8, стая 305. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13317
15. – Управителният съвет на сдружение
„Дружество на преподавателите по немски език
в България“, София, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 31.03.2012 г. в 17 ч. в Пловдив,
Езикова гимназия „Пловдив“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността през 2011 г.; 2. финансов отчет за 2011 г.; 3.
изказвания; 4. определяне на членския внос за
2013 г.; 5. избор на нов управителен съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от явилите се членове.
13351
504. – Управителният съвет на Независимата
синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ,
свиква Шестия редовен конгрес на федерацията
на 20.04.2012 г. в 13 ч. в София, хотел „Рила“,
зала 1+2, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на федерацията след Петия конгрес; 2. отчет на финансовоконтролната комисия; 3. обсъждане и приемане
на програмата за дейността на федерацията за
2012 – 2017 г.; 4. приемане на изменения и допълнения на устава на федерацията; 5. избор на
председател, зам.-председател на федерацията и
председател на финансово-контролната комисия;
6. избор на управителен съвет; 7. приемане на
бюджет на федерацията; 8. вземане на решение
за членството на федерацията в КНСБ и избор на
делегати за Седмия конгрес на КНСБ; 9. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
конгресът ще се проведе същия ден в 14 ч. на
същото място при същия дневен ред.
13343
20. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство на 61 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 21 (1) и чл. 26 (2) от устава на сдружението
свиква общо събрание на училищното настоятелство на 09.02.2012 г. в 18 ч. в салона на 61-во
основно училище „Св. св. Кирил и Методий“,
София, п.к. 1231, бул. Ломско шосе 186, със
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УН
за периода 2006/2011 г.; 2. избор за нов съвет
на настоятели; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място, при същия
дневен ред, независимо от броя на присъстващите
членове в 19 ч.
13384
11. – Управителният съвет на сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност Еко
Енергия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.02.2012 г. в 14 ч. в
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София, парк-хотел „Витоша“, конферентна зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за изпълнението
на плана и бюджета за 2011 г.; 2. приемане на
план за дейността и бюджет на сдружението за
2012 г.; 3. избор на нови членове на управителния
съвет; 4. други организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час по-късно
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
13405
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Турско-българска търговскоиндустриална камара“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 29.02.2012 г. в 14 ч. в София, бул. Мария-Луиза
131, в сградата на хотел „Дедеман Принцес“, при
следния дневен ред: 1. откриване на заседанието
и избор на комисия в състав: един председател и
двама протоколчици; 2. представяне, обсъждане
и приемане на отчетния доклад за дейността на
управителния съвет за календарните 2010 и 2011 г.;
3. представяне, обсъждане и приемане на бюджета, баланса и отчета за приходите и разходите за
календарните 2010 и 2011 г.; 4. освобождаване на
управителния съвет от отговорност за действията
за календарните 2010 и 2011 г.; 5. разглеждане
и обсъждане на предложенията за промени в
устава на сдружението; 6. избор на управителен
съвет; 7. избор на контролен съвет; 8. избор на
дисциплинарен съвет; 9. разглеждане, обсъждане
и приемане на проектобюджета и дейностите за
бъдещи периоди; 10. разглеждане на предложения
на управителния съвет относно членове на сдружението, неизпълнили задълженията си по устав;
11. разни. Поканват се да присъстват на общото
събрание всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч.,
на същото място и при вече обявения дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
13398
7. – Управителният съвет на Организацията
на Таласемиците в България (ОТБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение от 03.12.2011 г.
свиква общо събрание на 18.02.2012 г. в 13 ч. в
Бургас, хотел „Аква“, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на сдружението за 2011 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2011 г.; 3.
приемане на бюджет на сдружението за 2012 г.; 4.
обсъждане и приемане на програма за развитие
на сдружението; 5. разни. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на ОТБ при липса
на кворум събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч. на същото място и при същия дневен
ред, ако присъстват не по-малко от десет членове. Ако присъстващите са по-малко от десет,
то управителният съвет ще насрочи ново общо
изборно събрание.
13446
16. – Управителният съвет на Българската
секция на Международния съюз на журналистите
франкофони (SECTION BULGARE DE L`UNION
DE LA PRESSE FRANCOPHONE) на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на секцията на 24.02.2012 г. в 12 ч. във
Френския културен институт при следния дневен
ред: 1. доклад и финансов отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението за периода
януари 2011 – януари 2012 г.; 2. освобождаване от
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отговорност на членовете на управителния съвет
за дейността им през отчетния период; 3. избор
на нови членове на управителния съвет, както и
председател на сдружението; 4. разни.
13448
14. – Управителният съвет на СТХРЛ „Щурче“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 22.02.2012 г. в 18 ч. във Варна,
ул. Ангел Кънчев 33А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2011 г.;
2. финансов отчет за 2011 г.; 3. приемане на бюджета за 2012 г.; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе в 19 ч.
13350
16. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при СОУ „Неофит Бозвели“ – Вар
на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 12.03.2012 г. в 18 ч. в актовата
зала на училището при следния дневен ред: 1.
годишен отчет на ръководството за дейността
на настоятелството за 2011 г.; 2. представяне и
приемане на план за дейността на настоятелството за 2012 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 19 ч. на същото място и при същия
дневен ред. Поканват се правоимащите или техни
упълномощени представители да присъстват на
събранието.
13349
16. – Управителни ят съвет на Социа лна
фондация „Инди – Рома 97“, гр. Куклен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.02.2012 г. в 16 ч. в сградата на фондацията в
гр. Куклен, ул. Ал. Стамболийски 52, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на фондацията за 2011 г.; 2. избор на нов
управителен съвет; 3. предложения за промени
в устава на СФ „Инди – Рома 97“; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 17 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
13346
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Културно-просветно дружество
на каракачаните“, гр. Мъглиж, област Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28
от устава на сдружението свиква годишно общо
събрание на сдружението на 2.03.2012 г. в 17,30 ч.
в ресторант „Септември“ в гр. Мъглиж при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността
на сдружението за периода 1.2011 – 12.2011 г.; 2.
отчетен доклад на ревизионната комисия за периода 1.2011 – 12.2011 г.; 3. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
13289
30. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Елин Пелин“ – Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ОС на членовете на настоятелството на 28.02.2012 г. в 18 ч.
в учителската стая на училището при следния
дневен ред: 1. освобождаване на стари членове
на настоятелството и приемане на нови; 2. отчет
на дейността на УС; 3. освобождаване на УС и
избор на нов УС; 4. разни. Поканват се всички
членове на настоятелството да присъстват на съ-
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бранието. В случай че липсва кворум, събранието
се отлага с 1 час и се провежда независимо от
броя на присъстващите.
13290
19. – Управителният съвет на Сдружението с
нестопанска цел за отглеждане и развъждане на
Маришката овца – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.02.2012 г. в 10 ч. в Пловдив в сградата на
хотелски комплекс SPS���������������������
������������������������
(ЕСПИЕС), конферентна зала, ет. 4 (срещу магазина на „Метро“), при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението през 2011 г.; 2. приемане
на програма за инициативи на сдружението през
2012 г.; 3. обсъждане и приемане на размера на
членския внос и целевите вноски за 2012 г., тяхната дължимост и събираемост; 4. приемане на
бюджет за 2012 г.; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението.
13400
13. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб по баскетбол „Дунав
Русе“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.02.2012 г. в 10 ч. в Русе, ул.
Котовск 1, ет. 5, офис 503, при следния дневен ред:
1. промени в броя и състава на членовете на управителния съвет на сдружението; 2. освобождаване
на Свилен Филипов Иванов като изпълнителен
директор и член на управителния съвет и освобождаване от отговорност; 3. промени в устава
на сдружението; 4. приемане на нови членове; 5.
отчет за дейността на сдружението през 2011 г. 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13399
4. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Сини камъни – Сливен“,
Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
делегатско събрание на 24.02.2012 г. в 11 ч. в офиса
на сдружението, ул. Великокняжевска 13, Сливен,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението за 2011 г.;
2. приемане бюджет на сдружението за 2012 г.;
3. освобождаване от длъжност и отговорност на
членовете на досегашния управителен съвет; 4.
избор на нов управителен съвет на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото делегатско събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч. на посочения адрес
и при същия дневен ред.
13347
19. – Управителният съвет на Общо занаят 
чийско сдружение – Тетевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 23 и сл. от устава свиква общо
събрание на сдружението на 20.02.2012 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението в Тетевен, ул. Симеон
Куманов 1, при следния дневен ред: 1. обсъждане на въпроса за прекратяване на дейността и
ликвидация на сдружението; 2. назначаване на
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ликвидатор и определяне на срока на ликвидация; 3. разни; проект за решение: ОС приема
направените предложения от УС за прекратяване
на дейността, определяне срока на ликвидация
и назначаване на ликвидатор. Поканват се членовете на сдружението да участват в общото
събрание. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе на същата дата
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
13348
20. – Управителни ят съвет на Фу тболен
клуб „Малеш“, с. Микрево, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от устава на клуба свиква
общо събрание на 21.02.2012 г. в 12 ч. в спортната база в с. Микрево при следния дневен ред:
1. предложения за изменение и допълнение на
устава на клуба; 2. отчет на управителния съвет;
3. отчет на спортно-техническото ръководство;
4. освобождаване от длъжност и отговорност на
управителния съвет; 5. избор на нов управителен
съвет; 6. други. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 17 от устава, ако не се явят необходимият брой
членове, събранието се отлага за 13 ч. и се счита
за законно, колкото и членове да са се явили.
13383
Данаил Петров Игнатов – ликвидатор на Фондация в частна полза „Хляб за хората“, Пловдив,
в ликвидация по ф. д. № 3050/2000 на Окръжния
съд – Пловдив, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 267 ТЗ кани всички кредитори
на фондацията да предявят своите вземания в
седалището и адреса на управление: Пловдив,
ул. Драган Цанков 15, в 3-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
13353
Кремена Огнянова Георгиева – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Епок Таймс България“, София, в ликвидация по ф.д. № 483/2010 на
СГС, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани ликвидаторите да предявят
вземанията си в 7-месечен срок считано от датата
на вписване на ликвидатора в съдебния регистър
за юридическите лица с нестопанска цел.
13288
Пенка Първанова Андреева – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Юнити“, София,
в ликвидация по ф.д. № 906/2008 на Софийския
градски съд, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си.
13365
Стоянка Василева Илова – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел в частна полза
„Асоциация Златина 97“, в ликвидация по ф. д.
№ 5474/97, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.
13291
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