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ИЗВЪНРЕДЕН
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Събота, 29 юни 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2013 г.
 Решение за приемане на Процедурни
правила за издигане на кандидатури,
представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на
Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание
 Решение за удължаване на ценовия/
регулаторния период, завършващ на 30
юни 2013 г., за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и
„Топлоенергетика“ до 31 юли 2013 г.
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 Указ № 127 за насрочване на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 29 септември 2013 г.
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 Указ № 128 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Селча, община Девин, област Смолян, на
29 септември 2013 г.
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Конституционен съд
3

Президент на републиката
 Указ № 124 за освобождаване на Емил
Савов Ялнъзов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ирландия и за назначаване на Бранимир Стоянов Заимов
за извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Ирландия

 Указ № 125 за назначаване на полков
ник Михаил Димитров Попов за временно изпълняващ задълженията на
вакантната длъжност командир на
68-а бригада „Специални сили“

 Решение № 3 от 27 юни 2013 г. по конституционно дело № 7 от 2013 г.
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Министерство
на труда и социалната
политика
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
10
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 126
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за бюджета
на Държавното обществено осигуряване за
2013 г., приет от ХLIІ Народно събрание на
20 юни 2013 г.
Издаден в София на 25 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 99 от 2012 г.; попр., бр. 102 от
2012 г.)
§ 1. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Определя се за 2013 г. размер на
паричното обезщетение за отглеждане на
малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за
социално осигуряване, както следва:
1. от 1 януари до 30 юни – 240 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 310 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 20 юни 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5086

РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор
на член на Съвета за електронни медии от
квотата на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 87 и § 2 от допълнителните разпоредби
на Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

РЕШИ:
Приема следните Процедурни правила за
издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване
на кандидати и подготовка за избор на член
на Съвета за електронни медии от квотата
на Народното събрание:
I. Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за член на
Съвета за електронни медии от квотата на
Народното събрание
1. Предложенията за кандидати за член на
Съвета за електронни медии от квотата на
Народното събрание се правят от народни
представители в рамките на една седмица
от публикуването им в „Държавен вестник“
чрез Деловодството на Народното събрание до
Комисията по културата и медиите, придружени с писмени мотиви. Към предложенията
се прилагат следните документи:
– автобиография;
– официални документи, доказващи професионален опит в сферата на електронните
медии, електронните съобщения, журналистиката, правото или икономиката и обществения авторитет и професионално признание
на кандидата;
– декларация (по образец) по чл. 25 от Закона за радиото и телевизията, че кандидатът
притежава българско гражданство;
– декларация (по образец) по чл. 26, т. 2 и
3 от Закона за радиото и телевизията;
– копие от диплома за завършено висше
образование на образователно-квалификационна степен „магистър“;
– свидетелство за съдимост.
2. Предложените кандидати т рябва да
отговарят на изискванията на чл. 25 и 26 от
Закона за радиото и телевизията.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията и документите по т. 1
от раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за член
на Съвета за електронни медии от квотата
на Народното събрание“ се публикуват на
интернет страницата на Комисията по културата и медиите. Публикуват се и името, и
мотивите на народния представител, издигнал
съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие
със Закона за защита на личните данни и
Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на
кандидатите за член на Съвета за електронни
медии от квотата на Народното събрание,
които са лични данни по смисъла на Закона
за защита на личните данни, се заличават.
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III. Изслушване на предложените кандидати за член на Съвета за електронни медии
от квотата на Народното събрание относно
тяхната визия за работата им в Съвета за
електронни медии
1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по културата и
медиите.
2. Комисията по културата и медиите изслушва допуснатите кандидати, като поред
ността се определя по азбучен ред според
личните им имена по списък, който се съставя
след постъпване на предложенията.
3. Кандидатите се представят от вносител
на предложението – до две минути.
4. Лично представяне на кандидата – до
пет минути.
5. Въпроси от страна на народни представители – до една минута.
6. Отговор на кандидата след изчерпване
на зададените въпроси – до пет минути.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на комисията.
8. Комисията изготвя становище от изслушването и го внася за разглеждане и гласуване
от Народното събрание. Към него се прилага
списък на кандидатите, подреден по азбучен
ред според личните им имена.
IV. Избор на член на Съвета за електронни
медии от квотата на Народното събрание
1. Кандидатите се представят поотделно
и последователно по азбучен ред съгласно
приложен списък според личните имена на
кандидатите от вносителя на предложението – до две минути.
2. Провеж дат се общи разисквания на
всички кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
3. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване.
4. Кандидатите за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание се подлагат на гласуване последователно,
подредени по азбучен ред според личните им
имена по приложен списък.
5. За избран се смята кандидатът, който
е получил най-много гласове с обикновено
мнозинство от присъстващите народни представители.
6. В случай че двама или повече кандидати
имат равен брой гласове, се провежда ново
гласуване между тях при същите условия.
7. При необходимост се провежда трето
гласуване при същите условия.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 27 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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Приложение № 1
към Решение за приемане на Процедурни
правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати
и избор на член на Съвета за електронни
медии от квотата на Народното събрание
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 25 от Закона за радиото и телевизията
Долуподписаният/ата ........................................
с ЕГН....................................................................,
л.к. № ............................, изд. на ........................
от МВР .................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм гражданин на Република България
Известна ми е отговорността за даване на
неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Декларатор:

Приложение № 2
към Решение за приемане на Процедурни
правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати
и избор на член на Съвета за електронни
медии от квотата на Народното събрание
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 26, т. 2 и 3 от Закона за радиото и телевизията
Долуподписаният/ата .........................................
с ЕГН......................................................................,
л.к. № ............................, изд. на ........................
от МВР ..................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм едноличен търговец, собственик на
капитала на търговски дружества, съдружник,
управител, прокурист или член на ръководни
и контролни органи на търговски дружества и
кооперации.
2. Не съм бил щатен и нещатен сътрудник на
бившата Държавна сигурност.
Известна ми е отговорността за даване на
неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Декларатор:
5242

РЕШЕНИЕ

за удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г., за цените
на дружествата в сектор „Електроенергетика“
и „Топлоенергетика“ до 31 юли 2013 г.
Народното събрание на основание чл. 19,
ал. 2 и чл. 86, ал. 1 и 2 от Конституцията на
Република България, чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание, чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 от Закона
за енергетиката и изхождайки от принципа
за защита на интересите на потребителите
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РЕШИ:
Ценовият/регулаторният период, завършващ на 30 юни 2013 г., за цените на дружествата
в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ се удължава до 31 юли 2013 г.
Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 28 юни 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

ВЕСТНИК

на 68-а бригада „Специални сили“ за срок
не по-дълъг от една година, считано от
1 юли 2013 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
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УКАЗ № 127
УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобож давам Ем и л Са вов Я лн ъ зов
о т д л ъж ност та извън реден и п ъ лномощен
посланик на Реп ублика Бъ лгари я в Ир ла н ди я.
2. Назначавам Бранимир Стоянов Заимов
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Ирландия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 юни 2013 г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 29 септември
2013 г.
Издаден в София на 25 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
5198

Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5196

УКАЗ № 128
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:

УКАЗ № 125
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 146, т. 1
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България

Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Селча, община Девин, област Смолян,
на 29 септември 2013 г.
Издаден в София на 25 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Михаил Димитров
Попов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командир

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
5199
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 3
от 27 юни 2013 г.

по конституционно дело № 7 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов,
Гроздан Илиев, при участието на секретар-протоколиста Росица Симова разгледа в закрито
заседание на 27 юни 2013 г. конституционно
дело № 7 от 2013 г., докладвано от съдията
Красен Стойчев.
Делото е образувано на 19 февруари 2013 г.
по искане на омбудсмана на Република България за установяване противоконституционност
на чл. 7, ал. 9, чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4,
т. 2 от Закона за семейните помощи за деца
(ЗСПД) (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; последно
изм., бр. 15 от 2013 г.) в частта им относно
думата „жив“. Производството е по чл. 149,
ал. 1, т. 2 от Конституцията.
Според омбудсмана думата „жив“ в посочените разпоредби на ЗСПД, приети в средата на
2012 г. (ДВ, бр. 54 от 2012 г.), създава привилегия само за преживелия родител/осиновител
и поставя в неравностойно положение други
родители/осиновители, които са в идентично
положение като отглеждат сами детето си,
например самотни родители/осиновители. В
искането се посочва, че въведеното от законодателя изискване единствено преживелият
родител да има право да получава месечни
помощи за отглеждане на дете до завършване
на средно образование и за отглеждане на дете
до една година, както и на еднократна целева
помощ за покриване на част от разходите в
началото на учебната година в първи клас,
нарушава принципа за равенство пред закона,
закрепен в чл. 6, ал. 2 от Конституцията. В
резултат законът допуска дискриминация по
отношение на други родители, които по една
или друга причина са поставени в същата
ситуация, аналогична на преживелия родител,
да отглеждат децата си. Като допълнително
съображение омбудсманът посочва, че атакуваната от него нормативна уредба засяга и
правата на децата, тъй като дете, отглеждано
от преживял родител, ще може да получи подобри грижи, поради получаването на семейна
помощ, отколкото дете, отглеждано от самотен
родител/осиновител. Такъв подход според него
не е в съответствие с принципите, заложени в
чл. 2 и 3 от Конвенцията на ООН за правата
на детето (ратифицирана с Решение на ВНС
от 11 април 1991 г. – ДВ, бр. 32 от 1991 г.,
обн., ДВ, бр. 55 от 1991 г., в сила за Република
България от 3 юли 1991 г.).

ВЕСТНИК
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С определение от 18 април 2013 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по
същество искането на омбудсмана. За съда
няма съмнение, че когато чл. 150, ал. 3 от
Конституцията овластява омбудсмана да го
сезира с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават
права и свободи на гражданите, той обхваща и
правата на децата (чл. 19, ал. 1, т. 9 от Закона
за омбудсмана). От друга страна, когато говори
за права на гражданите, чл. 150, ал. 3 от Конституцията има предвид и правата, които се
реализират в рамките на семейството, защото
те също са права на гражданите, вкл. правото
на семейни помощи за деца. При това право
на тях, както предвижда ЗСПД, а и показва
неговото наименование, имат семейства, вкл.
семейства на роднини, близки и приемни семейства, които отглеждат деца. Конституцията
разглежда семейството не само като социална,
но и правна структура (чл. 14 от Конституцията), с която се свързват широк кръг от права и
задължения от личен и имуществен характер.
Конституцията в чл. 46, ал. 2 изрично посочва,
че съпрузите имат равни права и задължения
в семейството, а чл. 17 от Семейния кодекс
доразвива този текст. По този начин, когато
говори за права на гражданите, чл. 150, ал. 3
от Конституцията включва разнородни по
своя характер права, вкл. и онези, чийто адресат е семейството. Конвенцията за защита
на правата на човека и основните свободи в
чл. 12 също признава тясната връзка между
основните човешки права и възможността
да се създаде семейство, в чиито рамки да се
осъществяват права и задължения.
С определението като заинтересовани
страни по делото са конституирани Министерският съвет, министърът на труда и социалната политика; министърът на финансите;
Държавната агенция за закрила на детето,
асоциация „Родители“ и сдружение „Настоящи
и бъдещи майки“.
С тановища по дело т о са п редстави ли
Министерският съвет, министърът на труда
и социалната политика и министърът на финансите.
Министерският съвет счита, че искането е
необосновано и следва да бъде отхвърлено. В
становището си той посочва, че децата, останали с един жив родител, попадат в категорията
на деца, останали без грижите на близките
си, и съгласно чл. 47, ал. 4 от Конституцията
държавата и обществото им дължат особена
закрила, тъй като се намират в неравностойно
положение. Загубата на родител е трагично
обстоятелство и поради тази причина ЗСПД
премахва доходния критерий за получаване на
семейни помощи за деца, които се отглеждат
от един жив родител. В становището, от друга
страна, не се споделя разбирането на омбудсмана, че извършените през 2013 г. промени в

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

ЗСПД създават привилегия само за преживелия
родител/осиновител и поставят в по-неблагоприятно и неравностойно положение самотните
родители/осиновители. Това е така, защото
режимът на отпускане на помощ за деца се
определя по обективен критерий, който не е
сред социалните признаци, по отношение на
които съществува забрана за ограничения на
правата или създаване на привилегии съгласно
чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Според Министерския съвет подкрепата, която се оказва
чрез ЗСПД, е само за онези родители, които
се нуждаят от нея, и е поставена в зависимост
от различни предпоставки за отделните групи
лица, отглеждащи дете.
Министърът на труда и социалната политика също не подкрепя искането. Според
него атакуваните пред Конституционния съд
разпоредби от ЗСПД са изцяло насочени в
подкрепа на децата, останали с един жив родител, като по-уязвима група в обществото,
които по непредвидени обстоятелства и не по
собствено желание са останали без опората
на единия от родителите си. Той отбелязва
също така, че предоставянето на привилегии
на определени социални групи е допустимо
според Конституцията, стига те да са обществено необходими и социално оправдани
и са извън изчерпателно посочените в чл. 6,
ал. 2 от Конституцията социални признаци,
по които е недопустимо да се предоставят
привилегии. В становището се посочва също
така, че не следва да се търси равенство на
правата и задълженията, които имат родител/
осиновител, който отглежда дете без брак, и
родител/осиновител, който отглежда дете сам
поради смърт на другия родител. Разликата
между двете категории случаи е, че не по
собствено желание и при трагични обстоятелства от загубата на единия родител другият
родител е принуден сам да отглежда детето си.
Към категорията уязвими групи са включени
именно децата с един жив родител, тъй като
по непредвидени обстоятелства, а не по личен
избор се налага родителят сам да отглежда
детето си без подкрепата на другия родител.
Министърът на финансите също се присъединява към заключението, че искането е
неоснователно и следва да бъде отхвърлено.
Според него преследваната от ЗСПД цел е
осигуряването на финансова помощ на деца,
чиито родители са починали. Следва да се
прави разлика в положението на децата, които са загубили поради смърт свой родител,
и децата, които поради друга причина се
отглеждат от един родител. Той посочва, че
държавата е длъжна да подпомага родителите
при отглеждането и възпитанието на техните
деца, но без да се измества това задължение
изцяло върху нея. В съответствие с чл. 2 и 3
от Конвенцията на ООН за правата на детето
държавата е създала ефективни и пропор-
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ционални мерки, целящи балансирането на
обществения интерес с този на всяка група
деца и изхождащи от особеностите на всеки
конкретен случай.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите, изложени в искането и в постъпилите по делото писмени становища, за да се
произнесе, взе предвид следното:
С оглед характера на поставения в искането
въпрос съдът намира, че най-напред трябва да
бъдат уточнени принципите, на които се осно
вава предоставянето на семейните помощи
за деца от държавата. Законът за семейните
помощи за деца установи нова философия по
отношение предоставянето на еднократните и
месечните помощи за раждане и отглеждане на
деца. То бе изведено от сферата на социалното
подпомагане и обособено като самостоятелен
институт на подпомагане от страна на държавата на семействата при отглеждане на деца,
което обаче продължи да се администрира чрез
съответните дирекции „Социално подпомагане“. Помощите за деца по този закон би могло
да се разглеждат като елемент на социалното
подпомагане, доколкото на него му се придава
единствено по-общо значение. По замисъла
си семейните помощи за деца са особен вид
социални помощи, който се различава от социалните помощи в системата на социалното
осигуряване (Решение № 2 от 2006 г. по к.д.
№ 9 от 2005 г.). Оттук следва, че концепцията,
на която стъпва уредбата на семейните помощи
за деца, не е същата, на която стои социалното
подпомагане в тесния смисъл на думата. Найсъщественото за нея се състои в това, че тя е
елемент от социалната политика на държавата
по насърчаване и закрила на семейството, майчинството и децата (чл. 14 от Конституцията)
и част от формулираното в Конституцията, с
оглед характера є на социална държава, изискване да подпомага родителите при осъществяването на тяхното право и задължение да
отглеждат и възпитават децата си (чл. 47, ал. 1
от Конституцията). Затова и тя се финансира
изключително от държавния бюджет. В съответствие с конституционната уредба ЗСПД
урежда материята, като застава на позицията,
че в центъра на държавната политика на подпомагане отглеждането и възпитанието на децата
е семейството в качеството му на естествена
среда, в която тези процеси протичат, без да
се свежда въпросът само до възможностите на
родителите или да се гарантира еднаквата грижа за децата в тази среда. На същата позиция
стои и международноправната уредба (чл. 16 от
Европейската социална харта (ревизирана). От
своя страна семейството е особена социална и
правна структура (чл. 9 от Международния пакт
за икономически, социални и културни права;
чл. 23 от Международния пакт за граждански
и политически права) и включва съвместно
живеещите родители, които не е задължително
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да бъдат съпрузи, и ненавършилите пълнолетие деца, а специално според ЗСПД децата до
навършване на 20 години. Член 47, ал. 1 от
Конституцията постановява, че отглеждането
и възпитанието на децата до пълнолетието им
е право и задължение на техните родители и
се подпомага от държавата. Специално, колкото се отнася до семейните помощи за деца,
ангажиментът на държавата надхвърля така
установеното от Конституцията и допуска някои
семейни помощи за деца да се предоставят и
след навършването на тяхното пълнолетие, но
до определена възраст.
Съдът не споделя развитото в някои от становищата по делото разбиране, което свързва
съдържащата се в атакуваните разпоредби
уредба с чл. 47, ал. 4 от Конституцията. Според
тях задължението на държавата да предоставя
особена закрила на децата, останали без грижата на близките си, само по себе си оправдава въвеждането на привилегии във връзка с
условията за получаване на семейни помощи
за дете с един жив родител по смисъла на § 1,
т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗСПД.
Провъзгласеното в чл. 47, ал. 1 от Конституцията правило, че родителите имат приоритет
при отглеждането и възпитанието на децата,
а държавата трябва да ги подпомага, запазва
своята сила и по отношение на преживелия
родител. Член 47, ал. 4 от Конституцията има
предвид хипотезата, когато този приоритет е
отпаднал, защото децата са останали без грижата на близките си и единствено държавата
е в състояние да им предостави закрила.
В искането си омбудсманът претендира, че
като е приел атакуваните разпоредби на ЗСПД,
които специално за децата с един жив родител
допускат изключения от общите правила за
предоставяне на месечни помощи за дете до
завършване на средното образование, на месечни
помощи за отглеждане на дете до една година
и на еднократни целеви помощи за деца, които
са записани в първи клас, законодателят е създавал привилегия само за преживелия родител/
осиновител и той се поставя в неравностойно
положение с другите родители/осиновители,
които по някаква причина също отглеждат
сами своите деца и следователно са в идентично
положение с него. Ето защо той настоява от
създадената привилегия да се ползват всички
родители/осиновители, които без значение по
каква причина сами отглеждат децата си, а не
само родителите на деца полусираци. Категория семейства, в което родител/осиновител
сам отглежда детето си, е позната на нашето
законодателство, макар и определянето є да не
е еднозначно. Законът за семейните помощи за
деца говори за майка или самотен баща, които
сами отглеждат детето си (§ 14 и 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на ЗСПД – ДВ, бр. 23
от 2009 г.), и дава определение на „самотен ба-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

ща-осиновител“ като лице, което към момента
на осиновяването не се намира в граждански
брак (§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
ЗСПД). На подобна позиция застават и други
закони, които регламентира сродна на ЗСПД
материя. Параграф 1, т. 21 от допълнителните
разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; последно изм.,
бр. 15 от 2013 г.) посочва, че „самотен родител/
осиновител“ е лице, което поради вдовство,
развод или несключен граждански брак само
отглежда деца до 18-годишна възраст, както и
след тази възраст, в случай че те продължават
да учат, до придобиването на средно общо или
професионално образование, но не по-късно
от навършването на 20-годишна възраст. Тази
дефиниция се разпростира и в нормативната
уредба на социалното подпомагане, доколкото
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г., пос
ледно изм., бр. 17 от 2013 г.) я възпроизвежда.
Ако се приеме, че семейните помощи за деца
са особен вид социално подпомагане или поне
принадлежат към един и същи род социални
помощи в широкия смисъл на думата, би
могло да се поддържа, че така предложената
дефиниция има място да бъде съобразявана и
в отношенията по предоставянето на семейни
помощи за деца.
Омбудсманът не оспорва принципната
възможност да бъдат установени привилегии
в полза на една или друга уязвима социална
група на компенсаторни блага с оглед на
неизгодното социално положение, в което
съответните лица са изпаднали (Решение № 14
от 1992 г. по к.д. № 14 от 1992 г.). Както вече
Конституционният съд е отбелязвал „Принципът за равенство е равенство пред закона.
Това, че за едно и също право или задължение
законът предвижда диференциация, не означава нарушение на конституционния принцип
за равенство пред закона. Диференциацията
се основава на определен критерий и на него
отговарят всички от една група субекти. Тази
диференциация в по-голяма степен отчита
и въвежда в закона точното и справедливо
приложение на равенството“ (Решение № 6 от
2010 г. по к.д. № 16 от 2009 г.). Омбудсманът
обаче претендира, че създадената в полза
на определена група, по-специално децата,
останали с един жив родител, привилегия, а
именно отпадане на доходния критерий при
предоставяне на семейни помощи за деца,
трябва да се разпростре за всички деца, които
се отглеждат от един родител, защото те се
намират в идентично положение.
Действително в правовата държава законодателят е обвързан да урежда подобните
случаи по еднакъв начин, а различните – по
различен начин. Само така може да се гарантира равенството пред закона и да се осигури
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справедливост в обществото. Подобни са онези
случаи, при които няма съществени разлики в
тях. От своя страна наличието на съществени
разлики изисква от законодателя да се намеси
и да диференцира уредбата с цел да обезпечи
равна закрила и равно подпомагане. Член 14
от Конституцията заявява, че семейството е
под закрилата на държавата, а чл. 47, ал. 1
от Конституцията изисква от държавата да
подпомага родителите при отглеж дането
и възпитанието на децата. Няма как обаче
нормативната уредба по подпомагането на
семействата чрез предоставяне на семейни
помощи да не се диференцира поради факта,
че се наблюдават съществени различия с оглед
нуждата от тях. Само така ще се гарантира и
равенството пред закона при получаване на
семейни помощи за деца, за която настоява
чл. 6 от Конституцията. Вън от съмнение е,
че семействата, в които децата са отглеждани
от един жив родител, са уязвима категория
в резултат на настъпването на едно неочаквано събитие с неотстраними и необратими
последици. Затова и намесата на законодателя
в тяхна полза гарантира равната закрила на
семейството и децата (чл. 14 от Конституцията) и справедливостта от гледна точка на
отношението на държавата. Проблемът е друг,
дали законодателят не е нарушил принципа за
равенството пред закона, като е допуснал привилегия само по отношение на една категория
родители, които сами отглеждат детето си.
Конституционният съд не приема тезата
на омбудсмана, че заключението за нарушаване на принципа за равенството пред закона
трябва да се прави на базата на преценка,
дали определена група родители се оказват в
неравностойно положение спрямо други родители и дали едни деца получават по-добра
грижа от други. Семейните помощи за деца се
предоставят на семейството и затова въпросът, дали съществува неравенство, трябва да
се преценява от гледна точка на семейството
като цяло в смисъла, който влага в него § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗСПД.
С други думи, когато се съобразява дали е
налице неравенство, или не ще трябва да се
отчита материалното и социалното положение
на семейството като среда, в която родителите
отглеждат и възпитават децата си. Като се
има предвид предметът на ЗСПД и неговата
цел да подпомогне родителите при отглеждането и възпитанието на децата си, само от
подобна позиция може да се даде адекватен
отговор на въпроса дали атакуваните с искането разпоредби противоречат на принципа
на равенството пред закона.
Не може да има съмнение, че загубата на
родители или родител е факторът, който в
най-голяма степен се отразява на семейната
среда. Тя или слага край на семейството с
двама родители и детето остава сирак, или
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непредвидено прекратява семейната връзка с
единия родител и детето става полусирак. Така
че след децата, които са останали без родители, другата най-уязвима категория от гледна
точка на психическо състояние и материално
положение и въобще условията, при които те
растат, са именно децата, чийто родител е
починал и те се отглеждат от другия останал
жив родител. Наистина у нас законодателят
за други нужди включва тази група деца в
по-общата категори я – на т.нар. самотни
родители, т.е. родител, който сам отглежда
детето си, и която обхваща доста разнородни
случаи. В рамките на тази категория обаче
се наблюдават съществени различия. Трудно
може да се възприеме като идентична семейната среда, в която се отглежда и възпитава
дете от останалия жив родител, и семейната
среда, в която се отглежда и възпитава дете
от родителя, на когото след развода са предоставени за упражняване родителските права.
Разводът прекратява брака между съпрузите,
но роденото дете продължава да има двама
родители, което само по себе си прави средата,
в която то се отглежда, съществено по-различна
в сравнение със средата, в която се отглежда
полусирак. Това дете получава грижи и от
другия родител. Мерките за грижа са изменяеми и двамата родители носят отговорност
за отглеждането на детето.
Има съществена разлика и в положението
на дете, което се отглежда от останалия жив
родител, и родител, който не е сключил брак
и отглежда сам детето си. За него винаги е
открита възможността за установяване на
произхода му, вкл. чрез иск от детето чрез
неговия законен представител. В резултат то
ще се включи в определена система на родствени отношения с всички следващи лични
и имуществени последици, вкл. отговорността
на родителите и дори лишаване от родителски
права, освен в случаите, когато законът по
изключение изрично забранява това. Подобно
действие ще бъде в най-голяма степен в интерес на детето, защото то е от първостепенно
значение за уреждането на неговия правен
статус. Затова и Конституцията застава зад
необходимостта децата да имат установен
произход и от двамата родители (чл. 47, ал. 1
и 3) като важна предпоставка за очертаване на
средата за тяхното отглеждане и възпитание.
Същото посочва и Конвенцията за правата на
детето, която в своя чл. 7 изрично се произнася в полза на правото на детето да познава
своите родители. От своя страна средата, в
която се отглежда и възпитава детето, чийто
родител е починал, винаги е решително повлияна от този факт. Правото и задължението по
отглеждането и възпитанието на дете остават
изключително за единия родител. Смъртта на
родител прекратява отношенията му с детето
автоматично и се отразява пряко на емоцио-
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налното и психическото му състояние. Найестествено е в подобна ситуация държавата
по силата на чл. 47, ал. 1 от Конституцията
да се намеси и да подпомогне отглеждането и
възпитанието на детето, останало полусирак.
Семейството, вкл. и детето, е разстроено вследствие на причина, която стои извън човешката
воля, и средата, в която се отглежда и възпитава, търпи коренна промяна. Следователно
положението на детето, което се отглежда от
един жив родител, не е идентично на положението на детето, което поради друга причина
се отглежда от един родител, който разполага
с редица правни възможности да привлече и
другия родител. Следователно установяването
на диференциран режим по отношение на тези
категории случаи е оправдано и допустимо от
гледна точка на необходимостта да се осигури
„равна закрила“ на децата, които се отглеждат
от един жив родител.
От друга страна, в случаите, когато отношенията между родител и дете се установят
чрез осиновяване, то става факт след доста
сложна процедура, като осиновителят сам
взема категорично и трайно решение и следователно няма причина за него да не важат
общите правила, които важат за всички, относно възможността да се получават семейни
помощи за деца. Преценката, която правят
държавните органи и съдът, включва и факта,
че осиновяваният ще се отглежда от един
родител още с извършване на осиновяването.
Категорията „самотен родител/осиновител“
така, както е формулирана в законодателството, е твърде широка и обхваща разнородни
по своята същност случаи, поради което няма
пречки законодателят да въведе привилегии
по отношение на най-уязвимите групи, които
попадат в нея. При това очевидна е възприетата от закона идея, на която следва да се
основава предоставянето на привилегии в
рамките на семейните помощи за деца. Като
се има предвид социалните групи, към които
те са ориентирани, а именно деца с трайни
увреждания, деца, с един жив родител и талантливи деца може да се заключи какъв е
критерият, на който е стъпил законодателят
при тяхната уредба. Поначало привилегиите,
които се дават при семейните помощи за деца,
са способ за подпомагането на семейства,
които са засегнати от фактори, на които те
не са в състояние да влияят, но се отразяват
негативно, при това трайно и дълбоко, върху
психическото и емоционалното състояние на
техните членове. Тъкмо естеството на причината (трайно увреждане, смърт на родител) е
основанието държавата да се намеси, за да
гарантира относително равенство на грижата, от която се нуждае всяко дете. Обратно,
общият режим на предоставяне на семейни
помощи за деца стъпва единствено на нуждата,
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за да постигне необходимата справедливост
по отношение условията, в които растат и се
отглежда децата.
В рамките на една широка група еднаквото
третиране е невъзможно, без да се отчитат
причините, поради които дете се отглежда от
един родител. Привилегията, която въвежда
законодателят в атакуваните текстове на ЗСПД
за семействата, в които единият родител е
починал и другият сам отглежда детето си, не
води до несправедливи резултати. Напротив,
именно отпадането на думата „жив“ би имало
такъв ефект. Защото един и същи режим би се
приложил към разнородна (хетерогенна) група
от случаи и би означавало нееднаквите случаи
да бъдат третирани еднакво в нарушение на
принципа за равенството пред закона и ще
доведе до несправедлив резултат.
В искането си омбудсманът застава на позицията, че разширяването на привилегията
за отпадане на доходния критерий в материята
за семейните помощи за деца към всички
възможни случаи, при които родител сам
отглежда детето си, означава постигането на
равнопоставеност на гражданите пред закона.
В тази връзка нужно е да се уточни, че всяка
привилегия съществува в рамките на определен
общ режим и го диференцира. Разширяването
є обаче трябва да има разумни граници и да
не засяга самата концепция, върху която е
изградено съществуващото взаимодействие.
Иначе тя ще доведе до нов модел на съотношение между общия режим и привилегията и
те, какъвто е настоящият случай, да разменят
местата си. Ако действително целта е постигане на равнопоставеност чрез отпадане на
доходния критерий по отношение семейните
помощи за деца за всички родители, които
сами отглеждат децата си, то ще се постигне
обратният ефект, по-специално ограничение
на права на определена група граждани. Въоб
ще самата диференциация в качеството є на
способ за постигане на равенство пред закона
следва да гарантира концептуалната рамка на
този принцип и да не поставя под съмнение
идеята за справедливост.
Причините, поради които ЗСПД допуска
привилегии в рамките на общия режим на
семейните помощи за деца, стоят извън изчерпателно посочените в чл. 6, ал. 2 от Конституцията социални признаци за недопустимост
за ограничаване на права или предоставяне
на привилегии (Решение № 14 от 1992 г. по
к.д. № 1 от 1992 г.; Решение № 1 от 1997 г. по
к.д. № 27 от 1996 г.; Решение № 10 от 1999 г.
по к.д. № 36 от 1998 г.). Законодателят приема,
че свързаният с тях резултат изисква неговата
намеса за изпълнение на задължението му
по чл. 47, ал. 1 от Конституцията. Доколкото
семейните помощи за деца са въпрос на държавна политика (Решение № 13 от 2003 г. по
к.д. № 11 от 2003 г.; Решение № 11 от 2010 г. по
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к.д. № 13 от 2010 г.), която се финансира със
средства от държавния бюджет, няма пречка
законът да установи и други признаци, на основата на които в рамките на общия режим
да се предоставят привилегии на определени
категории семейства, стига да не се нарушава
изискването на чл. 6 от Конституцията. С други
думи, подобни привилегии не бива да имат
дискриминационен характер, което означава,
че различното третиране има своето основание в разликата в случаите, при които един
родител отглежда и възпитава сам детето си.
За да обоснове позицията си, омбудсманът
се позовава на чл. 2 и 3 от Конвенцията за
правата на детето. Според нейния чл. 3 вис
шите интереси на детето са първостепенно
съображение във всички действия, отнасящи
се до децата, независимо дали са предприети
от обществени или частни институции за
социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи и
затова държавата се задължава да осигури на
детето такава закрила и грижи, каквито са
необходими за неговото благосъстояние, като
се вземат предвид правата и задълженията на
неговите родители, законните настойници или
на другите лица, отговорни по закон за него,
и за тази цел е необходимо да предприеме необходимите законодателни и административни
мерки. В атакуваните с искането разпоредби
обаче няма съмнение, че законодателят изхожда
тъкмо от висшите интереси на детето, чийто
родител е починал, и чрез установения правен
режим на семейни помощи за деца е гарантирал
такава грижа за него, каквато е необходима.
Важно е да се посочи освен това, че в чл. 3
Конвенцията изисква държавата да осигури
на детето такава закрила и грижи, каквито са
необходими за неговото благосъстояние, но
като вземе предвид правата и задълженията
на неговите родители, законните настойници
или на другите лица, отговорни по закон за
него, и по този начин допуска да се отчита в
една или друга степен спецификата в правното
положение на децата, вкл. децата, които са
останали с един жив родител.
По изложените съображения на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
От х върл я искането на омбудсмана на
Реп у бл ика Бъ л гари я за ус та новя ва не на
противоконституционността на чл. 7, ал. 9,
чл. 8, ал. 9 и чл. 10а, ал. 4, т. 2 от Закона за
семейните помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от
2002 г.; посл. изм., бр. 15 от 2013 г.) в частта
им относно думата „жив“.
Председател:
Димитър Токушев
5219
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда
за отпускане на целева помощ за отопление
(обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и 67
от 2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г.,
бр. 45 от 2012 г. и бр. 48 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2, ал 4 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „210“ се заменя с „233,08“.
2. В т. 2 числото „249,6“ се заменя с „272,68“.
3. В т. 3 числото „196,8“ се заменя с „219,88“.
4. В т. 4 числото „249,6“ се заменя с „272,68“.
5. В т. 5 числото „144“ се заменя със „167,08“.
6. В т. 6 числото „157,2“ се заменя със
„180,28“.
7. В т. 7 числото „196,8“ се заменя с „219,88“.
8. В т. 8 числото „201,6“ се заменя с „224,68“.
9. В т. 9 числото „183,6“ се заменя с „206,68“.
10. В т. 10 числото „183,6“ се заменя с
„206,68“.
11. В т. 11 числото „183,6“ се заменя с
„206,68“.
12. В т. 12 числото „274,8“ се заменя с
„297,88“.
13. В т. 13 числото „288“ се заменя с „311,08“.
14. В т. 14 числото „183,6“ се заменя с
„206,68“.
15. В т. 15 числото „223,2“ се заменя с
„246,28“.
16. В т. 16 числото „274,8“ се заменя с „297,88“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. За отоплителен сезон 2013/2014 г.
целевата помощ за отопление е в размер на
65,72 лв. месечно.
§ 3. При промяна на крайната продажна
цена на електроенергията за битов потребител
до началото на отоплителния сезон 2013/2014 г.
във всички случаи, в които вече е издадена
заповед за отпускане на целева помощ за
отопление, се издава нова заповед, с която
се изменя размерът на отпуснатата помощ в
съответствие с определения размер по реда на
чл. 3, ал. 3 и изравняването на отпуснатите
суми се осъществява при плащането по реда
на чл. 5, ал. 2, т. 2.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Хасан Адемов
5244
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
СЪДИЛИЩА
Хасковският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано
гр. д. № 235 по описа на съда за 2013 г. по мотивирано искане на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КУИППД) срещу: 1.
Стоян Минков Минков от Димитровград, област
Хасково, ул. Бузлуджа 14; 2. ЕТ „СММ – Стоян
Минков“, ЕИК 836000202, със седалище и адрес
на управление Димитровград, обл. Хасково, бул.
Раковски, бл. 38, вх. А, ап. 12; 3. Петя Христова
Минкова от Димитровград, област Хасково, ул.
Бузлуджа 14, и 4. „СММ – 2003“ – ЕООД, ЕИК
126630644, със седалище и адрес на управление
Димитровград, област Хасково, бул. Раковски,
бл. 38, вх. А, ап. 1, с което на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка § 5 ПЗР на
ЗОПДНПИ и Решение № 43 от 13.02.2013 г. е
предявено искане за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
1 291 347,30 лв., а именно:
От Стоян Минков Минков на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД
1. 50 дружествени дяла, всеки на стойност
100 лв., от капитала на „СММ – 2003“ – ЕООД,
ЕИК 126630644, на стойност 5000 лв., притежавани
еднолично от Стоян Минков Минков, регистрирано въз основа на решение от 17.07.2003 г. по
ф.д. № 290/2003 г. по описа на Хасковския окръжен съд, със седалище и адрес на управление
Димитровград, област Хасково, бул. Раковски
34, вх. А, ап. 1;
2. товарно селскостопанско ремарке тип РТС500, с фабричен № 5877, с ДК № Х 0422 ЕЕ, рама
№ 5877, двигател № 60298000215246, сив, първа
регистрация 23.05.2001 г., втора регистрация
23.05.2001 г.;
3. сумата от 75,79 евро с левова равностойност
в размер на 148,23 лв. по спестовен влог в евро,
открит на 19.05.2005 г. в „Банка Пиреос България“ – АД, клон Димитровград, с № ВG 37 РIRВ
7324 4736 0774 47, с титуляр Стоян Минков Минков;
4. сумата от 45,88 лв. по сметка № ВG 91
UBВS800240396 54315, открита на 1.09.2004 г. в
„Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Стоян Минков Минков;
5. сумата от 83,37 USD с левова равностойност в размер 119,65 лв. по спестовна сметка в
щатски долари № ВG 98 ВРВI 7926 41 81313601,
открита в „Юробанк И Еф Джи България“ – АД,
ЦУ – София, с титуляр Стоян Минков Минков;
6. сумата по разплащателна сметка в лева № ВG
90 СЕСВ 97901034 2631 00, открита на 14.04.2004 г.
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Стоян Минков Минков;
7. сумата от 31,33 лв. по разплащателна сметка
в лева № 0000000007080739, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Стоян Минков Минков;

8. сумата от 2,48 лв. по разплащателна сметка
в лева № 0000000007083738, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Стоян Минков Минков;
9. 17 лик видационни д яла по 90 лв. всеки на обща стойност 1530 лв. от капитала на
„КТ“ – ООД, ЕИК 836232955, собственост на
„СММ – 2003“ – ЕООД, ЕИК 126630644, представлявано от Стоян Минков Минков.
От Стоян Минков Минков и Петя Христова
Минкова на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД
1. лек автомобил марка „Форд“, модел „Куриер“,
с ДК № Х 4170 АС, рама № SFА5Х ХВАF5RR66266,
двигател без № RR66266, бял, първа регистрация
25.11.1994 г., втора регистрация 11.08.2003 г.;
2. лек автомобил марка „Пух“, модел „230 Г“
с ДК № Х 4304 АС, рама № 46023817902750, двигател № 10298710000445, син, първа регистрация
15.01.1987 г., втора регистрация 18.08.2003 г.;
3. мотоциклет марка „Кимко“, модел „СХ 25“
с ДК № Х 3298 В, рама № RFBS4101021106327,
двигател № SН50А1106992, светлосив метал, първа регистрация 26.02.1992 г., втора регистрация
7.09.2010 г.;
4. ремарке за товарен автомобил марка „Бок
ман“, модел „ЦХ“ с ДК № Х 2231 ЕЕ, рама
№ WB0UТАААА002000091, сив, първа регистрация 15.01.1998 г., втора регистрация 9.09.2005 г.;
5. лек автомобил марка „Форд“, модел „Куриер“
с ДК № Х 0361 ВА, рама № SFА5ХХВАF5РU73251,
двигател № КВ78675, червен, първа регистрация
11.03.1993 г., втора регистрация 5.09.2006 г.;
6. лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „250 ТД“ с ДК № Х 9612 ВН, рама №
W DВ1241851F131823, двигател № 60291210150740,
сив металик, първа регистрация 23.01.1990 г.,
втора регистрация 17.11.2010 г.;
7. лек а в т о мо би л м а рк а „Ф о л кс в а г ен “,
модел „Пасат“ с ДК № Х 6644 ВА, рама №
WV WZZZ3BZYE209533, двигател № АJM108061,
черен металик, първа регистрация 14.01.2000 г.,
втора регистрация 6.01.2011 г.;
8. ремарке за лек автомобил марка „Брендеруп
39“ с ДК № Х 2005 ЕЕ, рама № UН2000А4Х5Р129840,
светлосив, първа регистрация 29.06.2005 г., втора
регистрация 29.06.2005 г.;
9. товарен фургон марка „Рено“, модел „Експрес“
с ДК № Х 0350 АМ, рама № VF1F4040400681242,
двигател № С268041, бял, първа регистрация
30.09.1986 г., втора регистрация 4.11.2002 г.;
10. лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „50 0 SL“ с ДК № Х 9299 А К , рама №
W АВ1290661F052213, двигател № 11996012080298,
пясъчнобежов;
11. товарен автомобил марка „Фолксваген“,
модел „ЛТ 31 Д“ с ДК № Х 1403 Т, рама №
W V2ZZZ28ZJH010750, двигател – без номер,
лимоненожълт, първа регистрация 15.01.1988 г.;
12. лек автомобил марка „Волво“, модел „744“ с
ДК № Х 1757 Н, рама № YV1744762J45993, двигател
№ DМ018130, бял, първа регистрация 4.06.1988 г.,
втора регистрация 29.06.1988 г.;
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13. товарен автомобил марка „Рено“, модел
„Мастер Т 35“ с ДК № Х 3022 Н, рама № 2698М084,
двигател № 0504695, бял, първа регистрация
26.04.1984 г., втора регистрация 2.09.1998 г.;
14. туристическо ремарке за лек автомобил
с ДК № Х 5323 ЕА, сиво, първа регистрация
25.01.1993 г., втора регистрация 25.01.1993 г.;
15. лек автомобил „Рено Трафик“, ДК № Х
6765 АР, рама № VF1T7W40510777454, двигател
№ S0FIM81401734972, бял, първа регистрация
4.10.1993 г., втора регистрация 16.11.2005 г.;
16. апартамент № 2, Димитровград, област
Хасково, бул. Т. С. Таковски, в жилищната сграда
на бл. 34, вх. А, ет. 1, състоящ се от стаи, хол
и кухня, със застроена площ 66 кв. м, ведно с
избено помещение № 59, както и 1,38 % идеални
части от общите части на сградата и правото
на строеж върху общинско място, при съседи:
на жилището: от изток – Желю Панев Желев
и Величка Георгиева, от запад – Вълко Кънев
Вълков, отгоре – Йорданка Русенова Димитрова;
на избеното помещение: от изток – коридор, от
север – Вълко Кънев Вълков, от юг – Димитър
Стоянов Димитров, собственост на Стоян Минков
Минков и Петя Христова Минкова;
17. апартамент № 2, на 2 етаж, в жилищна
сграда – блок, построен върху държавна земя в
Пловдив, бул. Цариградско шосе/Независим 22
(бивш бул. Л. Димитрова 132), състоящ се от една
стая и кухня, със застроена площ 45,35 кв. м,
при граници на апартамента: от север – стълбище, от юг – междублоково пространство, от
изток – ап. 1, от запад – ап. 3, отгоре – ап. 5,
отдолу – партер, заедно с прилежащото избено
помещение № 2 с полезна площ 6,16 кв. м, при
граници: от север – мазе № 1, от юг – мазе № 3,
от изток – външен зид, от запад – коридор, ведно с 2,095 % идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж върху терена, с
идентификатор 56784.529.23.3.2.
От „СММ – 2003“ – ЕООД, ЕИК 126630644, представлявано от Стоян Минков Минков, на основание
чл. 6 ЗОПДИППД
1. лек а в т о мо би л м а рк а „Ф о л кс в а г ен “,
модел „Голф“ с ДК № Х 9663 А Р, рама №
WVWZZZ1HZRW296912, двигател № ААZ462571,
зелен, първа регистрация 17.12.1993 г., втора регистрация 13.01.2006 г.;
2. лек автомобил марка „Санг Йонг“, модел
„Рекстон“ с ДК № Х 1678 ВА, рама № КРТGОВ1FS6Р226714, двигател № 66592512545179, светлосив метал, първа регистрация 20.10.2006 г., втора
регистрация 20.10.2006 г.;
3. т о в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „ М е р ц е дес“, модел „711 Д“ с ДК № Х 3372 АР, рама
№ WDB66930310748849, двигател № 36495010007185,
бордо, първа регистрация 12.12.1986 г., втора регистрация 7.09.2010 г.;
4. товарен автомобил марка „Фиат“, модел „Темпра“ с ДК № Х 8123 ВН, рама № ZFA15900007550830,
двигател № 160А60001338895, тъмнозелен метал,
първа регистрация 20.04.1994 г., втора регистрация 24.09.2010 г.;
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5. специален автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Ман 8,150“ с ДК № Х 8577 ВН, рама
№ W V M L 0 2 L 518G 0 7016 4,
двигател
№ 0 8 8654 85162 361, бя л , п ърва р ег ис т ра ц и я
2.03.1993 г., втора регистрация 11.10.2010 г.;
6. товарен автомобил марка „Мицубиши“,
модел „К а н т ер“ с Д К № Х 9361 ВН, ра ма
№ JMBFE444F0КА65758, двигател № 4D31В76530,
бял, първа регистрация 6.06.1997 г., втора регистрация 8.11.2010 г.;
7. товарен автомобил марка „Мерцедес“,
модел „Вито 115“ с ДК № Х 0566 ВРТ, рама
№ LWDF63960513043192, двигател – без номер,
черен металик, първа регистрация 19.04.2004 г.,
втора регистрация 23.12.2010 г.;
8. лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“,
рама № VSX000093 N361623, двигател № 344640,
първа регистрация 30.07.1992 г.;
9. лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е
290 дизел“, рама № WDB2100171 А271562, двигател
№ 602982100011881, първа регистрация 28.11.1996 г.;
10. лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“, рама № WF0AXXGCААТА01512, двигател
№ ТА01512, първа регистрация 24.04.1996 г.;
11. мини багер марка „Фергисан“, модел
„МF50RBJ“, рама № А829377, двигател – без номер, първа регистрация 1.01.1972 г.;
12. лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„Е 220“, рама № WDB2100041А004183, двигател
№ 60491200000821, първа регистрация 9.09.1996 г.;
13. мини багер марка „Шаеф“, модел „НR04“,
рама № 356/560, двигател – без номер, първа
регистрация 3.01.1993 г.;
14. мини багер марка „Бобкат“, модел „Х320“,
рама № 511721225, двигател – без номер, първа
регистрация 1.01.1994 г.;
15. товарен автомобил марка „Ивеко“, модел
„Магирус“, рама № WJMA7490М 04039796, двигател № 7330395, първа регистрация 17.11.1986 г.;
16. лек а вт омоби л марка „Фиат“, модел
„Пунто“, рама № ZFА17600002512892, двигател
№ 176B27568818, първа регистрация 26.09.1997 г.;
17. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Лупо“, рама № WVWZZZ6EZYW03978, двигател
№ АNY195106, първа регистрация 19.11.1999 г.;
18. товарен автомобил марка „Рено“, модел
„Мастeр“, рама № VF1FDBEH51 9691188, двигател
№ 277089, първа регистрация 25.02.1999 г.;
19. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, рама № WVWZZZ31ZPB0 18258, двигател
№ ААZ231738, първа регистрация 28.10.1992 г.;
20. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, рама № WVWZZZ31ZPE 022271, двигател
№ ААZ180581, първа регистрация 11.05.1993 г.;
21. туристическа каравана марка „Таберт“,
модел „572“, рама № 12290163, двигател – без
номер, първа регистрация 9.05.1978 г.;
22. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, рама № WVWZZZ31ZME182469, двигател
№ 93154964, първа регистрация 1.02.1991 г.;
23. мотоциклет марка „Сузуки“, модел „12005“,
рама № JS1A911 1100111278, двигател № V720122684, първа регистрация 5.04.2002 г.;
24. лек а вт омоби л марка „Фиат“, модел
„Пунто“, рама № ZFA1760000065 0921, двигат ел № 176А 30 0 01866825, п ърва рег ис т ра ц и я
31.05.1996 г.;
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25. мини верижен багер марка „Такеши“, модел
„ТВ 36“, сериен № 36039;
26. лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, рама № VS6ВХХWРFВ SY35246, двигател
№ G6А SY35246, първа регистрация 27.09.1995 г.;
27. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Голф“, рама № W V WZZZ1HZPB010039, двигател
№ АВD121503, първа регистрация 13.01.1993 г.;
28. самоходна каравана марка „Фиат“, модел
„280 87“, рама № ZFA28000000339253, двигател –
без номер, първа регистрация 9.06.1987 г.;
29. лодка, непревишаваща 7,5 метра, и извънбордови двигател за лодка, модел „Селва 8495“, рама
№ JMBFE444F0КА65758, двигател № 4D31В76530,
бяла, първа регистрация 16.05.1988 г.;
30. апартамент № 24, в гр. Свети Влас, община
Несебър, област Бургас, представляващ самостоятелен обект в сграда № 11538.502.219.4.27, с
адрес: гр. Свети Влас, п. к. 8229, почивен комплекс
„Ривиера“, бл. 8, ет. 4, ап. 24, с предназначение:
жилище, апартамент на площ 82,00 кв. м, състоящ се от: дневна – трапезария-кухня, две спални,
баня, тоалетна, тераса, при съседни самостоятелни
обекти на същия етаж – СО № 11538.502.219.4.28,
под обекта – СО № 11538.502.219.4.19, като самостоятелен обект № 11538.502.219.4.27, попада
в сграда № 4, ведно с 82 кв. м идеални части от
мястото, в което сграда № 4 е изградена, представляващо поземлен имот № 11538.502.219, с
адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, област
Бургас, Бор, целият с площ 9046 кв. м, а съгласно
документ за собственост на площ 7585 кв. м, с
трайно предназначение: урбанизирана територия,
начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 7082, 7083, 7084,
7085, кв. 35, при съседи: ПИ № 11538.502.290, ПИ
№ 11538.502.291 и ПИ № 11538.502.289;
31. поземлен имот с кадастрален идентификатор
21052.339.45 с площ>967 кв. м, в местността Дурхана по кадастралната карта на Димитровград, с
трайно предназначение – земеделска земя, с начин
на трайно ползване – за ремонт и поддържане на
транспортни средства, със стар идентификатор
№ 339.33, ведно с построените в имота промишлена сграда с идентификатор 21052.339.45.1, със
застроена площ 299 кв. м, на един етаж, и промишлена сграда с идентификатор 21052.339.45.2
със застроена площ 90 кв. м при граници: имот
21052.339.44, имот 21052.339.32, имот 21052.339.22,
имот 21052.339.41, имот 21052.339.6;
32. УПИ IV-226, за ОФ „Сара“ в кв. 40 по
регулационния план на Симеоновград, област
Хасково, одобрен със Заповед № 368 от 5.05.1989 г.,
застроен и незастроен с площ 4425 кв. м, ведно с
построената в имота масивна административна
сграда на два етажа, от които първият етаж с площ
от 444 кв. м, а вторият – с площ от 345 кв. м, и
тераса с площ 90 кв. м, която сграда е търпима
съгласно § 16, ал. 1 ПРЗУТ по удостоверение
№ 792 от 15.06.2004 г. на община Симеоновград,
при граници: улица, УПИ У-267; улица;
33. УПИ ІІІ – за мандра в кв. 40 по регулационния план на Симеоновград, област Хасково,
одобрен със Заповед № 368 от 5.05.1989 г., застроен
и незастроен с площ 4960 кв. м с административен адрес: Симеоновград, област Хасково, ул.
Ал. Стамболийски 22, който имот е образуван от
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дворища с номера: 264 с площ 2437 кв. м; 1052
с площ от 1298 кв. м и част от дворище 266 с
площ 1225 кв. м ведно с построените в имота:
масивна постройка – мандра, с площ 384 кв. м,
навес с площ 109 кв. м и битова сграда с площ
96 кв. м, които сгради са търпими на основание
§ 16, ал. 1 ПРЗУТ съгласно удостоверение № 1736
от 5.11.2002 г. на Община Симеоновград, при
граници: от двете страни – улици, УПИ 1 – за
ветеринарна лечебница; УПИ II за БКС и УПИ
IV – за фабрика „Сара“.
От Петя Христова Минкова на основание чл. 9
във връзка чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
1. сумата от 59,44 евро с левова равностойност в
размер 116,25 лв. по спестовен влог в евро, открит
на 16.01.2008 г. в „Банка Пиреос България“ – АД,
клон Димитровград, с № ВG 93 РIRB 8060 4601
6829 59, с титуляр Петя Христова Минкова;
2. сумата от 5,25 лв. по дебитна карта в лева
№ 75271061748013, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Петя Христова Минкова;
От ЕТ „СММ Стоян Минков“, ЕИК 836000202,
на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
1. наличната сума по разплащателна сметка
№1000261710, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр ЕТ „СММ Стоян Минков“, ЕИК 836000202;
2. апартамент № 1 в Димитровград, област
Хасково, бул. Г. С. Раковски, в жилищната сграда
на бл. 34, вх. А, ет. 1, построен върху държавна
земя, състоящ се от стаи, хол и кухня, със застроена площ от 88 кв. м, ведно с избено помещение
№ 63, както и 1,73 % идеални части от общите
части на сградата и 1,73 % идеални части от
правото на строеж върху мястото, при съседи:
на ж илището: от изток – Иванка Маринова
Георгиева и Георги Атанасов, от запад – Васил
Томов Василев и Минка Динева, отгоре – Димитър Ганев Петков; на избеното помещение: от
изток – Пеню Танков Тонев, от запад – Трифон
Цоцов Трифонов, от юг – коридор, собственост
на ЕТ „СММ – Стоян Минков“ с ЕИК 836000202;
3. урегулиран поземлен имот № ХVІІІ с планоснимачен № 467 в квартал 30, по плана на
Димитровград, одобрен със Заповед № 709/1994 г.,
с площ 690 кв. м по нотариален акт, а по скица
673,55 кв. м, при граници на имота: улица, имот
ХУП-468, имот Х1Х-466, имот ХХ1-464, имот
ХХ11-463 и имот Х1У-462, ведно с построената в
имота двуетажна жилищна сграда със застроена
площ 119 кв. м и разгърната застроена площ 481
кв. м, собственост на ЕТ „СММ – Стоян Минков“
с ЕИК 836000202.
От Стоян Минков Минков и от Петя Христова Минкова, на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с
чл. 10 ЗОПДИППД:
1. сума в размер 3840 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Ситроен“, модел „ХМ“ с
ДК № Х 8701 АК, рама № F7Y3AF0000AF7103,
двигател № 1DA13003863, бял, първа регистрация
3.04.1990 г., втора регистрация 27.10.2010 г.;
2. сума в размер 3600 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „250 Д“
с ДК № Х 3078 АМ, рама № WDB1241251В159376,
двигател № 60291212023766, светлосив, първа
рег ист рац и я 3.01.1990 г., втора рег ист рац и я
3.07.2002 г.;
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3. су ма в размер 3650 лв., ек вива лен т на
на стойност та на товарен автомобил марка
„Сеат“, модел „Инка“ с ДК № Х 5742 АМ, рама
№ VSSZZZ9KZVR011396, двигател № 1Y662599,
светлочервен, първа регистрация 28.05.1997 г.,
втора регистрация 22.12.2003 г., към момента на
отчисляването му;
4. сума в размер 3200 лв., еквивалентна на
стойността на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „ЛТ 28“ с ДК № Х 5743 АМ, рама № W
V2ZZZ28ZLH19481, двигател № 1G003404, зелен,
първа регистрация 1.06.1990 г., втора регистрация
18.09.2003 г., към момента на отчисляването му;
5. сума в размер 5750 лв., еквивалентна на
стойността на лек автомобил марка „БМВ“,
модел „525 ТDS“ с ДК № Х 7671 АМ, рама № W
BAHA91070BL50486, двигател № 256Т132757728,
лилав, първа регистрация 3.06.1993 г., втора регистрация 25.04.2003г., към момента на отчисляване;
6. су ма в размер 130 0 лв., ек вива лентни
на стойността на лек автомобил марка „Субару“, модел „I 800“ с ДК № Х 0254 АС, рама
№ JF1AK5BL0GE211367, двигател № 695426, бял,
първа регистрация 4.09.1987 г., втора регистрация
2.02.2005 г., към момента на отчуждаването му;
7. сума в размер 9000 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мазда“, модел 626 с ДК
№ РВ 6061 Х, рама № JMZGE124201226569, двигател №ИР627845;
8. су ма в размер 50 0 0 л в. о т п рода жбата на ремарке платформа марка „Понграц“,
модел „L- АТ 400“ с ДК № Х 1156 ЕЕ, рама
№ VAPK0000000095013, сив, първа регистрация
24.06.2003 г., втора регистрация 27.10.2003 г.;
9. сума в размер 2750 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“ с
ДК № Х 4074 АС, рама № W 0L0SBF08W4059992,
двигател № 11ХЕА58469, зелен, първа регистрация 27.11.1997 г., втора регистрация 20.06.2005 г.;
10. сума в размер 1500 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“ с
ДК № Х 3447 АС, рама № WVWZZZ32ZDE090156,
двигател №DS010232, червен, първа регистрация
6.07.1983 г., втора регистрация 15.07.2003 г.;
11. сума в размер 5700 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „300 Д“ с ДК № Х 5651 АС, рама
№ WDB1241301А248489, двигател 60391210015058,
бордо, първа регистрация 14.05.1986 г., втора регистрация 22.03.2006 г., към 22.03.2006 г.;
12. сумата в размер 2500 лв., еквивалентни на стойност та на лек автомоби л марка
„Фолксваген“, модел „Голф“ с ДК № Х 4323
АС, рама № W V WZZZ1H ZN W225134, двигател № АВS223113, червен, първа регистрация
31.03.1992 г., втора регистрация 26.11.2003 г., към
26.11.2003 г.;
13. сума в размер 2500 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Пежо“, модел ‚405“ с ДК
№ Х 8084 АС, рама № VF315EBD270590492, двигател № 723205, хромовозелен, първа регистрация
21.04.1992 г., втора регистрация 4.02.2005 г.;
14. сума в размер 8500 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „200“ с ДК № Х 9631 АС, рама № WDB1240201
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А555921, двигател № 10292210047557, бял, първа
регистрация 27.12.1994 г., втора регистрация
6.04.2004 г., към 6.04.2004 г.;
15. сума в размер 19 400 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 300 ТД“
с ДК № Х 0123 АН, рама № WDB1401351А357283,
двигател №60696112002610, зелен металик, първа регистрация 14.04.1998 г., втора регистрация
27.10.2004 г.;
16. сума в размер 2400 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Хюндай“, модел „Соната“ с
ДК № Х 0183 АС, рама № КМНВF21LPNU492596,
двигател № L4СРN860699, първа регистрация
20.11.1992 г., втора регистрация 27.04.2004 г.;
17. сума в размер 6500 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“
с ДК № Х 2016 АН, рама № JМВ0NV46TJ243398,
двигател № АМ8255, светлосив, първа регистрация 18.11.1996 г., втора регистрация 25.01.2005 г.;
18. су ма в размер 870 0 л в., ек ви ва лен т ни на стойност та на лек автомоби л марка
„Мерцедес“, модел „С 350 ТД“ с ДК № Х 2570
А Н, ра ма № W DB14 01341 А141595, д ви г ат ел
№ 60397112004189, светлосив, първа регистрация
28.05.1993 г., втора регистрация 4.05.2007 г., към
4.05.2007 г.;
19. сума в размер 8450 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Санг Йонг“,
модел „Корандо“ с ДК № Х 1296 АК, рама № КРТL2В1СSWP034419, двигател № 66192010000945.
светлосив, първа регистрация 27.10.1998 г., втора
регистрация 30.06.2006 г., към 30.06.2006 г.;
20. сума в размер 18 000 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 300 ТД“
с ДК № Х 5668 АН, рама № WDB1401351А363157,
двигател № 60696112003086, черен, първа регистрация 17.03.1997 г., втора регистрация 2.09.2005 г.;
21. сума в размер 60 000 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „С 320 ЦДИ“
с ДК № Х 4444 АН, рама № WDB2200261А307746,
двигател № 61396030085817, черен металик, първа регистрация 28.06.2002 г., втора регистрация
28.12.2005 г.;
22. сума в размер 8880 лв. от прода жбата на лек автомобил марка „Мерцедес вито“,
модел „220 ЦДИ“ с ДК Хе Х 4039 АН, рама
№VSА63829413297291, двигател № 61198050132585,
бял, първа регистрация 9.05.2000 г., втора регистрация 31.05.2006 г.;
23. сума в размер 550 лв., еквивалентна на
стойността на мотопед марка „Хонда“, модел
„50“ с ДК № Х 2309 М, рама № АF011201144,
двигател № 1201 127, червен, първа регистрация
25.08.1986 г., втора регистрация 25.05.2006 г., към
25.05.2006 г.;
24. сума в размер 13 280 лв., еквивалентни
на стойността на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Вито 111“ с ДК № Х 5745 АХ, рама
№ WDF63970313060706, двигател № 64698250057625,
виненочервен, първа регистрация 7.06.2004 г.,
втора регистрация 25.11.2010 г., към 25.11.2010 г.;
25. сума в размер 10 700 лв., еквивалентни
на стойността на специален автомобил пътна
помощ, марка „Мерцедес“, модел „1117“ с ДК
№ Х 9079 АХ, рама № WDВ67601415381979, дви-
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гател № 36696210890026, жълт, първа регистрация
20.06.1988 г., втора регистрация 3.09.2006 г., към
1.09.2006 г.;
26. сума в размер 6200 лв., еквивалентни
на стойност та на товарен автомобил марка
„Мерцедес“, модел „Спринтер“ с ДК № Х 0916
ВА, рама № W DВ904313131Р597776, двигател
Хе 6019430 0508193, бя л, п ърва рег ис т ра ц и я
16.10.1996 г., втора регистрация 9.10.2010 г., към
9.10.2010 г.;
27. сума в размер 4700 лв., еквивалентни на стойността на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“
с ДК № Х 1576 ВА, рама № WAUZZZ8DZTA052751,
двигател № АОК.077896, масленозелен, първа
регистраци я 16.10.1995 г., втора регистраци я
17.01.2007 г., към 17.01.2007 г.;
28. сума в размер 6600 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц 220 Д“
с ДК № Х 8897 ВН, рама № WDВ2021821F625185,
двигател № 60491012923612, бял, първа регистрация 17.11.1997 г., втора регистрация 1.12.2010 г.;
29. сума в размер 3100 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „190 Д“
с ДК № Х 9054 ВН, рама № WDB201128F865574,
двигател №60296112009280, сив металик, първа
регистрация 10.06.1991 г., втора регистрация
1.12.2010 г.;
30. сума в размер 8250 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Рено“, модел ‚Трафик“ с
ДК № Х 7339 АМ, рама № VF1V4YB0801278049,
двигател № 1271575S8UE752, бял, първа регистрация 1.05.1992 г., втора регистрация 11.04.2003 г.;
31. су ма в ра змер 1430 л в., ек ви ва лен т н и н а с т ой но с т т а н а лек а в т омо би л м ар к а „Рено“, модел „Ра п и д“ с Д К № Х 786 4
А М, ра ма №V F1F4 0М М 502529221, д ви гат ел
№С2IT784С024013, светлочервен, първа регистрация 25.04.1990 г., втора регистрация 28.01.2003 г.,
към 28.01.2003 г.;
32. сума в размер 1980 лв., еквивалентни на
стойността на ремарке за лек автомобил марка
„Брендеруп 1250 С“ с ДК № Х 2182 ЕЕ, рама
№UH2000А495Р133068, светлосив, първа регистрация 13.06.2005 г., втора регистрация 26.10.2005 г.,
към 26.10.2005 г.;
33. сума в размер 2140 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „260 Е“ с ДК № Х 7936 АМ, рама
№ WDB1242261А494972, двигател №10394312000036,
сив, първа регистрация 23.06.1987 г., втора регистрация 7.08.2003 г., към 7.08.2003 г.;
34. сума в размер 1200 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Опел‘‘, модел „Кадет“ с
ДК № Х 3588 АВ, рама №W0L000034J5277709,
двигател № 16DА14736444, син;
35. сума в размер 480 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „190 Е“ с ДК № Х 0603 АХ, първа регистрация 4.01.1985 г., към 9.12.2010 г.;
36. сума в размер 14 670 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил (бус) марка „Исузу“,
модел „Кампо“ с ДК № Х 6955 АН, първа регистрация 17.08.1998 г., към 22.11.2005 г.;
37. сумата в размер 31 200 лв. от продажбата
на апартамент № 8, в Димитровград, област
Хасково, бул. Г. С. Раковски, в жилищна сграда – блок № 16, вх. А, построен върху държавна
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земя, състоящ се от две стаи, кухня, баня и коридор, със застроена площ 72,38 кв. м, ведно с
избено помещение № 8 с площ 6,97 кв. м, ведно
с таванско помещение № 8 с площ 7,80 кв. м,
ведно с 2,53 % от общите части на сградата и
правото на строеж върху мястото, при съседи на
жилището: от изток – стълбище, от запад – улица,
от север – улица, от юг – апартамент № 7; при
съседи на избеното помещение: изток – общ.
място, от запад – коридор, от север – мазе № 7,
от юг – мазе № 5, и при съседи на таванско помещение: от изток – таван № 9, от запад – таван
№ 7, от север – коридор, от юг – жилищен блок
№ 8 на ул. Цар Борис I;
38. сумата в размер 47 000 лв. от продажбата
на апартамент № 45 на IX етаж в жилищен блок
№ 10 в Хасково, ж. к. Орфей, със застроена площ
от 66,58 кв. м, състоящ се от две стаи и кухня,
с принадлежащи таванско помещение № 34 с
полезна площ 5,17 кв. м, избено помещение
№ 21 с полезна площ 2,38 кв. м, при съседи: на
жилището: от север и от запад – междублоково
пространство, от юг – ап. 44, от изток – стълби,
отгоре – тавани, отдолу – ап. 40; на избеното
помещение: от север – мазе № 17, от юг – коридор, от изток – коридор, от запад – мазе № 20; на
таванското помещение: от север – таван № 32.33,
от юг – таван № 35, от изток – таван № 38, и от
запад – коридор, ведно с 1,8594 % идеални части
от общите части на сградата и от отстъпеното
право на строеж;
39. сума в размер 10 960 лв. от продажбата на:
1) поземлен имот с кадастрален идентификатор
21052.1018.38 с площ 397 кв. м в местността Габера
по кадастралната карта на Димитровград, с трайно
предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – лозе, със стар идентификатор 38, при граници: 21052.1018.41, 21052.1018.40,
21052.1018.39, 21052.1018.904; 2) поземлен имот с
кадастрален идентификатор 21052.1018.40 с площ
163 кв. м, находящ се в местността Габера по
кадастралната карта на Димитровград, с трайно предназначение – урбанизирана територия,
с начин на трайно ползване – лозе, със стар
идентификатор 40, ведно с построената в имота
сезонна постройка с кадастрален идентификатор
21052.1018.40.1 с площ 20 кв. м. по нотариален акт,
и 23 кв. м – по скица, на Агенцията по кадастъра, при граници: 21052.1018.41, 21052.1018.9003,
21052.1018.38, 21052.1018.39.
От Стоян Минков Минков на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
1. сума в размер 5760 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 220“
с ДК № Х 1010 АМ, рама № WDB12402210086999,
двигател № 11196012045595, първа регистрация
13.01.1994 г.;
2. сума в размер 2000 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „280“
с ДК № Х 2595 АВ, рама № WDB12602110011813,
двигател № 60396012006331, масленозелен, първа
регистрация 1.02.1983 г., втора регистрация;
3. сума в размер 610 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с
ДК № Х 3275 Т, първа регистрация 1.01.1982 г.;
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4. сума в размер 12 900 лв. от продажбата на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А 170 ЦДИ“ с ДК № Х 7766 АС, рама
№ W DB16 8 0 0 81 J2112 4 6 , п ърв а р ег ис т р а ц и я
8.04.1999 г.;
5. сума в размер 749 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Форд“,
модел „Фиеста“ с ДК № Х 2571 Н, първа регистрация 3.09.1987 г., към 10.09.1998 г.;
6. сума в размер 3223 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“ с ДК № Х 7403 Т, първа
регистрация 1.01.1989 г., към 15.12.1997 г.;
7. сума в размер 81,14 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Ситроен“,
модел „БХ“ с ДК № Х 5487 Р, първа регистрация
12.04.1987 г., към 30.11.1995 г.;
8. сума в размер 1192,10 лв., еквивалентни
на стойността на лек aвтомобил марка „Опел“,
модел „Кадет“ с ДК № Х 7465 Т, първа регистрация 8.06.1989 г., към 11.12.1997 г.;
9. сума в размер 1360,45 лв., еквивалентни
на стойността на лек автомобил марка „Рено“,
модел „21“ с ДК № Х 8026 Т, първа регистрация
7.11.1989 г., към 30.12.1997 г.;
10. сума в размер 1757,43 лв., еквивалентни
на стойност та на товарен автомобил марка
„Фолксваген“, модел „ЛТ 40“ с ДК № Х 8652 С,
първа регистрация 8.09.1987 г., към 13.04.1998 г.;
11. сума в размер 134 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Джета“ с ДК № Х 4557 Р, първа
регистрация 7.07.1988 г., към 19.09.1996 г.;
12. сума в размер 1324,44 лв., еквивалентни
на стойността на лек автомобил марка „Ситроен“, модел „БХ 19 Д“ с ДК № Х 9709 Т, първа
регистрация 12.05.1989 г., към 4.08.1998 г.;
13. сума в размер 2300 лв., еквивалентни
на стойност та на товарен автомобил марка
„Фолксваген“, модел „ЛТ 28“ с ДК № Х 9787 Т,
първа регистрация 10.08.1988 г., към 17.08.1999 г.;
14. сума в размер 2450 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“ с ДК № Х 1646 А А,
първа регистрация 2.12.1993 г., към 13.10.2000 г.;
15. сума в размер 5600 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Aуди“,
модел „А 4“ с ДК № Х 6666 АВ, първа регистрация 6.07.1995 г., към 8.12.2000 г.;
16. сума в размер 5150 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Мерцедес“,
модел „300“ с ДК № Х 6666 Н, първа регистрация
7.12.1992 г., към 17.01.2000 г.;
17. сума в размер 2320 лв., еквивалентни на
стойността на лек автомобил марка „Рено“, модел „25“ с ДК № Х 9789 Н, първа регистрация
16.01.1992 г., към 25.06.2001 г.;
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18. сума в размер 131 229,91 лв., постъпила
по спестовен влог в евро с № ВG 37 РIRB 7324
4736 0774 47, открит на 19.05.2005 г. в „Банка
Пиреос България“ – АД, клон Димитровград, с
титуляр Стоян Минков, неналична към момента;
19. сума в размер 88 560 лв., преминала по
разплащателна сметка в лева с № ВG 12 РIRB
7324 1736 0047 64, открита на 26.01.2004 г. и
закрита на 8.01.2007 г. в „Банка Пиреос България“ – АД, клон Димитровград, с титуляр ЕТ
„СММ – Стоян Минков“, ЕИК 836000202;
20. сума в размер 2900 лв., постъпила по
сметка в лева с № BG 91 UBBS 80024039654315,
открита на 1.09.2004 г. в „Обединена българска
банка“ – А Д, клон Димитровград, с титуляр
Стоян Минков, неналична към момента;
21. сума в размер 36,62 лв., постъпила по
спестовна сметка в щатски долари с № ВG 98
ВРВI 7926 41 81313601, открита на 20.06.1996 г.
в „Юробанк И Еф Джи България“ – А Д, с титуляр Стоян Минков, неналична към момента;
22. сумата в размер 1336 лв., постъпила по
разплащателна сметка в лева с № ВG 90 СЕСВ
97901034 2631 00, открита на 14.04.2004 г. в
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон
Хасково, с титуляр Стоян Минков, неналична
към момента;
23. сума в размер 6129,64 лв., постъпила по
сметка в лева с № 54112/795/ 8002229813, открита на 19.05.2000 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
клон Димитровград, с титуляр Стоян Минков,
неналична към момента;
От Петя Христова Минкова на основание чл. 9
във връзка чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
1. сума в размер 11 930,56 лв., постъпила по
спестовен влог в евро с № ВG 93 РIRB 8060 4601
6829 59, открит на 16.01.2008 г. в „Банка Пиреос
България“ – АД, клон Димитровград, с титуляр
Петя Минкова, неналична към момента.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
на основание § 5 от ПЗР от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество във връзка чл. 28, ал. 2 от Закона за
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност (отм.), определя
двумесечен срок, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото.
Насрочва делото за първо съдебно заседание на 21.10.2013 г. в 10 ч., за която дата да се
призоват страните.
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